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Salı Küçük ilanlar 

18 
3 tin<& } 

'M:ı ay 1~30 

Sizin her işinizi görür -·--Veni ve ucuz tarifemiz 2 inci 
sayıfam ızdadır 

~----------------~----.... 
Macar hariciye nazırı pazar ğünü şehrinıizde 

&isi Ciimhur Hz. nin seyahat
lerine ait kıymetli intibalar 

: ~kıt) karileri Gad Hazretlerinin so,n seyahatlerini muhabir
• llaizia telpflan ile adım adım takip etmitlerdi. Bu ıeyaha
~ loyenatli intibalannı tesbit eden ve ( Vakıt ) hesabına çekilen 
0loaraf1U peyderpi ellinize geçmektedir. Bunlardan bir kasmmı 
~elce •etretmittik. Yeni gelenleri de bup koyuyona• 

h.ı Relinıierimizden biri Reisi CDmbur Hazretlerini Antalyacla 
le ırumda gWermektedir. 

~ Diter resmimiz de Gazi Hazretlerintn, o zaman karilerimize 

L~f _ babe.ri olarak bildirdiğimiz aibi ken~ilerinin Bel)liı bara· 
~tetkikten avdetleri eaa•nda al1111111fbr. 
, a.. re.uDr., u ..,ifild,... - -iLi ABtaı,.cta lla-
~ Vakıt fotoğraf muhabiri tarafından çekilmiştir. 

Banta matlorlm Ticaret Otltumt!a 

Konsorsiyom nizamnamesi 
aazı maddeler hazırlandı 

()~anlı bankası da konıorıiyoma girmek 
için vekalete müracaat etti . 

~ ~lllcalar konsorisyomu komitesi . dün 17 de ticaret odaıi aalonun
\teı &r~anc0 içtimaım yapmıttır. Nurullah Es'at beyin riyaset etti
lb içtimada konıorsiyom nızamnameainin bazı maddeleri bazır-
't •e · · k t'· kr 1( nızamnamenın a ı ıe ı müteakip içtimaa bırakılmııtır. 

~ 011
&oraiyomun Maliye Vekileti tarafından ta.dik edilen 

. ~t~ banka direktörleri tarafından da imza edilmit ve bunun 
Q t başlanmııtır. Mukavelenin teatısi için komite pel'fembe 

· lS te ticaret odasında beşinci bir içtima yapacak ve cumar
~•bıadan itibaren filen işe başlanacaktır. 

~"'• kn refıklerimizden biri konıorsiyoma İftirak etmek üzere 
• lllı bankası tarafından bir teklif yapıldığım yaz~yordu. Bu 
~•ldcında malumatına müracaat ettiğimiz Nurullah Eaat B. 
........ ta •ermiftir : 

8-na bayle bir müracaat olmamlJbr. Ve konsoniyon 
1 

ettigi için bundan sonra iştirak arzusunda bulunacak 
&! ~l,rin bu talepleri bizce nazan itibam alınmayacakhr.Bunun 

bi;"Ye Vekiletine mllracaat Jizımcbr." 
er taraftan haber aldığımıza g6re Osmanlı · bankası bu 

'-11a~ç izhar ederek Maliye VekiJetine yeni müracaatta 

• 
Sabık lspanyol diktatörü 
Primo dö Rivera otelde 

kitap okurken öldü 
Kızları kiliseden eve dönünce ne gördüle-r? 
Pariı, 16 (A.A) - Bir mod

dettenberi ıeker hutalığına 

m6ptell olan M. Primo de Ri
•era sekiz rOn
dOr eYinden 
dapn çıkma
makta Ye pek 
nadir olarak 
z i yar etçil erini 
kabul etmekte 
idi. Yakın bir 

zamanda teda·~· 
için F rankfor
da gitmeğe ha· 
zırlamyordu. Bu
nunla berabr 
d6n •k .. m 11h
bt YUiyeti da
ha iyi ıerw
yordu. M. Pri

ani bir fenlalık hissederek din
lenmek için yatağına girdiği 

zannolunuyor. Ô .iimUn ani bir 
surette geldiği 

M. de Rivera
nın bir hizmetçi 
çajırmıya bile 
vakit bulama
m11 olmasmdaa 
anlqıbyor. M&
teveffanm nap 
akpm Gzeri 
tahnit edilecek 
Ye ağlebi ihti
male g6re ya
nn Madrite g6-

tnrillecektir. 

Birçok zevat 
otele giderek 
mlHeveffanın a• 

mo de RiYVa JmmJ Prtmo J6 RfOml ilesine teeu6r 
bu •hah -t 11 de foceten ve taziyetlerini beyan etmifler
vefat etmiftir. dir. Ttırifat mlidllrü M. de Fu

Paria, 16 (A.A) - M. Primo kier hariciye nazın M. Briand 
de RiYeranın kızlan babalarile namına ispanya sefirine Ye M. 
Wrllld.e -....ima olduklara de ltiffr&DID oiluna beyam t.
ottldtD lrlliHJe sftmek Dzere ziyet etmiftlr. 
bu •bab aynhp çılcm11lır, ba- Madrit, 16 (A.A) - M. PriJ. 
balanm bir kanapede mütalea mo de RiYeranın ansızm vefa

~11-"'""'""' .... .,.111111""""'"-.••ın•ıı 11111111••-m•••ıtı· ile metgul bir halde barakmlf· b ispanyada derin bir be
l lardu. Otele d6ndlilderi zaman yecan uyandırmıf, m6teveffanm 
! Anketimiz = babaıanm g6dOjilno almnıo taraftarlaruu boynk bir yese Ye 

'
-_: il Battbae koymUf ve yatağı o~e- htızne dD10rmllftOr. M. Branger 
_ rinde UZ&DIDlf bir halde bul- vefat haberini kıraJa bizzat bil· 
\ Her erkete naza- - muflarclır. Ayni zamanda otele dirmiftir. Baıvelcil mOtevaffaruo 
j ran kadtft Qedlr? gelen oğlu da bu Yaziyet üzeri• insanı meziyetlerini takdir ile l ne derhal aile doktorunu çağır- yadetmif, fakat siyaseti bak-
: Cevap venlme~t çok m1fbr. Doktor, vefat hadisesini kında herhangi bir suretle mo-

1= nazik ve çok nıOıkiJl enelce tahmini mBmkOn olmı- talea ylrOtmekten imtina et-
fabt o n&bette de ca- yan bir kalp buhranına atfetmif· miftir. 
•ip bir şua/. tir. M. Primo de Rivera Alman- Bordeaux, 17 ( A.A ) - Ye· 

l_i yaya !itmeden enel yapacaj'a neral San - Jurjo ile jeneral 
VAHiT - bir kabul reamine baza mDbim Primo de Riveranın iki emir za-

) ( fÜaiyetleri, bilbaua marepl biti Bordeauya mOteveccihen 
j Pek yakın.da 1 Petia ile M. Heneui Ye M. Mal- bu sabah Hendaye ,ehrinden 
f ı- viyi d&n daYet etmit bulana- geçmif1erdir. Bu zevat Bordo
~ . l"f emlelcetimisln tanın-

1 

yordu. da mDteveffa jeneral Primo 
i_ k M. de RiYer••ın, kızlan kili· de Riveramn cenazesine intizar mıı imse,erinden ıo,,.. -
=-=
§ l d 1 _ı;.;e!=ı:ıe.:m:.·.tt,~ik~t;;en;;..;;;ı!:_r~a~k~=e=nd=ia=i=n=d=e-=-ed_e_c::e=kl_e_rdi:=':=r.========-a ılı cevapları neııe- ! • •· 

=-==~=~-:~:;=- "'::::·~lmdid- IUnu ' Da1nler vekilleri haber verelim ki ce.,ap- 5 

ıar kadınıann pek de__ :j Dan akıam Maliye vekilile üc, üncü 
lehinde deflildir. ~ 

1 .. -............ ~ .. """''""-"'""'"''"""-1 temaslarını yaptılar . 
M. Valko 

Macar H. nazın 
Pazar günü buraya va

sıl olacak 
Ankara, 17 (Valut) - Macar 

hariciye nazın M. Valko 23 mart 
pazar sabahı latanbula gelecek 
merasimle kar.tıl~nacaktır~ Vali
niz M. V alkoyu hududumuzda İ8-
tikbal edecektir. M. Valkc:J o 
gün alqam t,enile bur.,a ple
cektir. Şerefine balo ve ziyafet
ler verilecektir. 

Mali vaziyetimizin çok tena olduğuna dair bir 
muhbra verild•ti haberi tekzip ediliyor 

Ankara, 17 (Telefon)-Maliye 
vekilimide Dainler vekilleri n
çOadl temulannı yaptılar. Mil· 

tebaUJalardan 8jrendiğime göre 
vaziyeti hal için mukavele hari
cinde iki çare vardır: 

1 - Paramızın vaziyeti dnze
linceye kadar takaitleri tecildir. 

2 - Bu taksitlerin yeni bir 
istikraz muamelesile hBldimete 
temini, bu suretle bu paraya 
hilkümetin vereceği taksitlerin 
.-.haubUd.,..,. 

Son şekilde, elyevm me'rimu
kavele ahkümı tamamile cari o
labiJeceğinden yalnız yeni istik
raz muamelesinin mukavelename
sini tesbit icap eder. 

Bazı rivayetlere gtre clainler 
vekilleri Maliye vekilimize bay
le bir muamele icrasından bah
setmişlerdir. Ancak bu eaaah 
bir teldtf mahiyetinde olmasa 
guektir, çOnkO mDzakerat be
nilz inkipfa başlamış bulunmak· 
tadır. 

Ankara, 17 ( A.A ) - Ana· 
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Küçük ilanlar için -- ~ 

Tarifemiz 
Bir iş, bir sermaye, bir ortak · 

\·eya lıir işçi mi arayorsunuz ? bir 
hizmetçi, bir ahçı, bir çocuk halcı
cısı mı istiyorsunuz ? Kiralık bir 
yeriniz mi var, yoksa bir kiralık 
yer mi hulacak~nız ? Bir şey mi 
satmak veya bir şeymi almak arzu
sundasınız ? Hemen { Vakıt ) a iki 
ntırlık bir ilAn verinu. istediğinizi 
muhakkak daha kolay bolacakıınız. 

( VAKIT) ın 1...-üçük i!An tarifeıini 
değiştirdik : 

Bu kahtı ilAnlann bir defasından 
30, ilri dM°a!lndan 50, ilç defasından 
65, 4 defasından 75 ihtiyaç kalma· 
y:ıncaya kadar ( azami 10 defa ) ilAn 
için maktuan 100 kuruş vereceksiniz. 

( V.AKIT) abunderinin bu ilAn
lan her Uç aylık için bir defa da 
meccanen konulur. 

idare gelecek cevaplara ve her 
hangi bir muhabereye taYassut ede
hilir. 

dolu Ajansı, Maliye vekili Bey 
efendi ve hamiller mümeuil
leri efendiler tarafından zirdeki 
malümatın neşrine meıun kılın
mıştır: 

1 - DünkU Akşam gazete
sinde intitar eden (dainler ve
kil1erinin tetkikat neticesinde mali 
vaziyeti hükümetin tasavvurundan 
daha fena buldukları ve hUkflmetin 
!'almz harici borçlan değil, diğer 
taahhütleri de ifa edemeyeceği 
ve ciddi mali ıslahata ıhtiyaç 
olduğu kanaatinde bulundukları) 
hakkındaki havadisin asıl ve 
esası yoktur. 

2 - Bugün saat 6 da Maliye 
Vekaletinde içtima edilmiş ve 
mese e görüşü müştür. DainJer 
mümessilleri yaptık arı tahkikat 
neticesinı Maliye vekili Bf. ye 
tevdi etmiş!erdır. 

Bilahare mütemmim tetkikat
ları nctices ni de kezalik tevdi 
edeceklerdir. 

3 - Her içtimaın sonunda 
ve !üzum görüldükçe matbuata 
tebliğler yapılacaktır. Batka su
retle intişar eden havadislere 
ehemmiyet atfedilmemesi icap 
eder. 

1ek1ip edilen haber 
Aktam refikimizin, aja~s va· 

ııtasile, esassız olduğu bildirilen 
ve dayinler vekilleri tarafından 

verildiği yazılan muhtıra haberi 
ıudur: 

"Bu mubtırada, yaptıkları tet 
kikat neticesinde Türkiyenin ı 

Taymis te garip bir yazı 

Ruslar moratoryom için 
bizi teşvik ediyorlarmış! 

BerJin ve Londra piyasalarında 
param ,zın vaziyeti 

"Taymis ,. in TOrkiye muba- olunacaktır. Bunlann birincisi 
biri dOyunu umumiye hakkında ! Rusya gibi borçlarını inklr et· 
yazdığı uzunca bir mektupta mektir ( ki bu varit değildir, 
1928 senesinde bu meseleyi tes- çilnkil ikrar eden bir mukavele 
viye eden itilifnanmenin şartla- imzalandığını bu muhabir de bi
rından bahaettikten sonra hali lir.) İkincisi TUrkiyenin imar ve 
hazırda bu borçlar meselesinin refahiyetini iatiyen Avrupalı ve 
karıısında iki cereyan bulundu· Amerikiılhlarla mesai birliği yap
iunu söylemektedir. Bu cere· maktır. 
yanlann zayıfı borç taksitlerini11 T6rkiye Akvam cemiyeti aza
tediyesini zaruri görmekte, kuv- smdan olsaydı onun için ecnebi 
Yetliıi bet senelik moratoryoma sermayesi bulmak kolaylqırc:h. 
ihtiyaç duymaktadır. Halbuki Ankara bOkOmeti buna 

Tay mis muharririne göre Rus- muhaJıftir ve bu muhalefetin ae
lar bu ikinci cereyanı teşvik bt'pleri vardır.,. 
ediyorlar, çünkü maksatlan Tur- Ecnebi piyasal.arda 
kiye ile prp devletlerinin ara~ İngiltere •e AJmanyadaa ala-
sını açmakmış ! 

nan haberlere göre Londra ve 
T aymia muhabiri daha sonra Berlin piyasalannda Türk paruı 

Türkıyenin, maliyesini herhangi üzerine muamele tehir edilmiftir. 
ırkilde murakabe albna koyma- • 

b f Don bu hususta bir mubarri-
ğa mu ali olduğunu söyledikten rimiz ikbaadi ve mali mahafilde 
sonra A vnıpada maliye ve 
siyasetin hakikaten el ele tetkikat yaparak muhtelif allka· 
yUrUdüğünil, bununla beraber darla g6riifm6ş ve hepsi belki 
siyasi bir istifade beklemeden ilk nazarda sui tehir edilebil· 
Türkiyeye yardım edecek grup· mesi ihtimali olan bu haberin 
lar ve fertıer bulunduğunu, yal- sUldknetle karşılanacak tabii 
nız bunların emniyet istediklerini bir ıey oldujunu .ay emiflerdir. 
ilave etmektedir. Bunun aon gtlnlerde kambiyo 

Taymis muhabiri, kambiyoyu mllbayauı için ittihu edilen 
ıshh için alınan tedbirleri nak- tedbirlerin Avrupaya yanlıt a-

lettikten sonra şu miltaleayi ya- kialerinden ileri geldijini aayli-
zıyor: yen ticaret mabafilimiz erklııua-

« T..W Wlltıinneti, ya\cmda dan bir •t hhab "'1niftliı 
ı!.ki şı tan pirini ihtiyara davet - Diba Worlin milbayaaa 

mali vaziyetini hOkOmetin tasav
wr ettiğınden daha çok fena 
şekilde gördüklerini ve bu va-

%İyet karşısında Türi<iyenin yal
nı% harici borçlannı değıl, pek 

b;!yük yekuna baliğ olan c:IJj'er 
taahhütlerini de ifa edemiyece
ğini ve ciddi maliye ıslahabna 
ihtiyaç olduğunu, hilhümet arzu 
ederse bu vaziyete bulunacak 
çareleri birlikte aramak için 

hükumetle müıtereken müaake
reye hazır olduklarım bildirmek
tedirler.» 

için tatbik ettiğimız nizamname
nin ilk ayJannda bulunduğumuz 
için dijer memleketler bwm ya
pacağımızı anlamamışlardır. 

Bunun burada isterlin alırken 
ihtiyaç veaikuı g6atermek mec
buriyetinde kalan ve tahsi men
faatini diifünen ba21 kimaelerin 
Avrup.ıdaki fabrikalara yanlış 
maliimat vermelerinden ileri 
geldiği çok muhtemeldir. 

Dij'er taraftan aalihiyettar 
bir zat ta ıu beyanatta bulun
muştur: 

- Bu, Tnrk parasını koruma 

- SOt HmaDhk ... 
Ben - Allah esirgesin. •• 
Lemi,. - l,aten ildac:i, lçlln-
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dl fırtınalar ela sertletinen er
teli - llelabmı &atbae korlar. 

8ea - SertieflDUMm? 
Naaap - Bir altm iiPet pm

dantif ,iıte 6yle bir hedt,e abnm. Yazan : Hüseyin Rahmi 
Beni kendine çekti • Saçtan- olur ••. 

mın arasından yüzümden, boy- Lemiye - Geçmiı olsun ••. 
aumclaa lpebiJdiği kadar kok- Ben - BiriDCi futıaa mı? 
lıya kokbya beni sümürdil. Bunun ikincisi, üçünc6ail de mi 
Sanki bir yudum au gibi yutu var? 
verecekb · Nefretten aldığım Nasip - Bu hizmette kabr· 
10n tiddetle .uıdadim. Farladam. ....... __. ıan gu.-uraun .•• 

Ben , al, mor bir çehre , Ben -Gülerek 16yllyonunuz. 
bozu muf, tuvalet, perişan saç- Siz bu fırtınaların kaçım ıeçir
larla makinamın batma din- diniz Allahımzı ıeveneniz ? 
dliğthn zaman Lemıye i~ Nuıp Lemiye timdi glllmeji keıe-
o halime k11 kıı gllllyorludı • rek: 
G6zlerimin 6nünde bntnn dlla- - lllı fırtınada ben o kadar 
yanın bir yangin manzaruı al- tafll'dım k6plrdtlm ki kollanmn 
mı, olduğu o biçareliğimin on- araaında çabalamrken g6iaılnde 
lar için bir eğlence teşkil etmif ki ip.,te berifia ..,.bm yut· 
o maıına tahammOI edemiyerek ba. Kaçark• benim bir cle•ıt 
16z yaılarımm araıindan : •çam ela omua .a.de kaldı. 

- Ne pilyonunuz Allah Ben - EJ L.aip Ham•• 
aıkına ._ fendi ikinei, ~lııd f1rtma1an1a 

Y esile haykırdım . ne oldu ? 
Nasip - Birinci fırbaa blyle Cevabı ~asıp vererek ı 

Bea - Bea buraya Gplcllk 
vermeie dejil ~ulu bir •a· 
zife aörmeie ıeldim.. 

Lemiye - Bu mlldllrdGr •• Bq
ka yerlerde madunlann teca
dzlet iae .;ramak dUa fela.. 
ket ya.. · 

e.. - Tecavlz mafeftten 
olsun madundan olsun ayna 
ıeydir •. 

ÔnOmlze pae bir ala1 İf 
yıjdılar. Lakırdıyı kestik. Maki
nenin llıerinde ellerim ifliyor 
fakat beynimin içinde iğneli 
brmcalar kaynayordu. Dettı
allyorchım: 

-Birinci ta..Uutta iayaa ecler
Hll t6yle b61le. •• ikincide lçla
cGcle Ml'tletinen imanın papuç
larma latme koJUyorlanmf yu-.nan albn ijne, pantantif •• 
Hediye, bebiye.. Zaten bayle 
J,ir tecaviize u;rayıp ta o tica-

V AKIT ın telgraV, 1teltc:.>l<.ırl~~ 

1: Rı'iştii B. 
- - -

Avrupada bir seyahat 
yapacak 

Ankara, 17 (T eleton) - Ha
riciye vekilimiz mayıs nihaye-

tinde Atinadaa bqlıyarak merkazi 

Avnıpada bir seyahat yapacak, 
bir mOddet Viyanada tedavi 
için kalacakbr. 

Kanonika 
lzmir, 17 ( A. A ) - Fırtına 

dolayıaile muvualab bir kaç 
gün geciken heykeltrq M. 
Kanonikamn bugGnlerde ıehri-

mize vuıl olacaia Dmit edilmek
tedir. M. Kanonika Gazi haz
retlerinin İmıirde rekzedilecek 
heykeli için tetkikatta buluna
cakbr. 

Kansını kestü 
İzmir, 17 (Vakıt) - Halkapı

narda Allm isminde bir amele, 

karısını bıçakla boğazından kes

ti ve kaçb. 
Yusuf isminde bir mübacir 

de, annesinin eve geç gelme, 

tenbihinden aıkılarak kendini 
öldllrdtı. 

kanununun bir maddesinden 
miltevellittir. Kanunun memaliki 
ecnebiyedeki müesseseler lehine 
Türkiyede Türk lirası ile kredi 
açılamıyacağı hakkındaki mad
desi Tnrk lirasının hariç piya
aalardaki kıymetinin mtldafauı

na matuftur. Memaliki ec:nebi
yedeki binka!aı l 'ürkiyede Türk 
lirası kredisi bulamadıklarından 
orada Türk liruı aabflan vu
ku bulmamaktadır. 

Binaenaleyh memaliki ecnebi
yede Tllrk liruı herine bona 
muamelesinin memnuiycti mev
mubaba olamu. Fılhalrika Tnrk 
ltraaı için ebemmıyetli bir piyua 
olan Londra ve Bertin aoa ,Un
lerde tiat vermemiftir. 

Bursada bir tacir k 
c!isini öldiirdii 

Bursa, 17 ( Vakıt) - El 
taciri kazmirci Ahmet Ali 

buhranlı bir geceden sonra 

sabah kendisini evindeki 
bağm tavanına asmak sure 
intihar etmiştir. Sebebi kı 
ailevi, kısmen de ticaridir. 

lmza ne zaman? 
Ankara, 17 (Vakıt) - T 

Yunan itilifnamesinin 10 
kadar imzalanacağı söylenıy 

Bu ne bolluk! .. 
fzmir. 17 (Vakıt) - Hapi 

tektar aranıldı ve 7 tabanca. 
bıçak bulundu. 

Mali vaziye 
Tekzip edilen h 

bere dair 
Akşam refikimizio dün 

rettiği bir Ankara telgr 
orada olan dayinler vekili 
nin mlai vaziyetimizi umd 
lanndan ağır gördliklerini Y 
zıyordu. Bu haber gece hülı 
metçe tekzip olundu; fak 
bize 6yle geliyor ki bu tek 
bu haberi fena tefsir edeni 
görmekten ileri geldi. 

Alacaklılarımwn bük 
merkezinde bu son tetkiki 
ri yapmazdan evvel, müm 
dUr ki bizim Osmanlı de ' 
den miras aldığımız borç 
taksitleri ödemekle para 
ziyetinde çıkacağı anlatıl 
mUıknıı,.,.rJ,.n h,.h••Uneıuı~ı 

de ciddi bulmuyorll'r, bu 
borç &dememek için bir ı• 
saklama siyaseti ıayıyorlardlı 

Gelen haberin manuı b 
Yuiyetin ciddiliğini ba ala 
lılar da aalalDlflar demek 
lur. 

Onun için biz bu haberi 
endişe mevzuu değil, bil 
bir yeni itilif işareti ıibi / 
rilyoruz. Böyle bir itil4f 
mali vaziyetimizin lehinedit• 

itizar 

Kanunun bu maddUİDİD fU 
fili teaıri neticesi Ttırkiyenin ha· 
riçten matlubabma tercilwı Türk 
lirasile değil dövizle ifa edilmesi 
olacaktır . ., 

lspirtiznıe tefriknmızla düşkünle 
=yemiz dere olunamamışurr itizar e 

rethanede kalmak ikiaci 
OçOnctl taarrmlan kabule bir 
ifaret etmek dejil midır? 

Nuip He Lamiye ne Japb
lar acaba? İlk dalaımalardan 
sonra yola yabink hediyeleri 
kazandılar mı ? 

Daktilo arkadqlanm bu ci
hetten bana kartı ketum bulun
dular: 

- Otaranaa her .......... .... 
Dediler. 
Y alıuz bir ,an bana Nuip 

dedi ki: 
- Lemiye buradaki memur

lardan Seyfiyi sever. Biribirile 
evlenmek projesini kurarak ge
çinip gidiyorlar. ihtiyar mlldllr 
pel lmlum ilk iayulanndan 
ydmu.. Tecrlbe geçiren keakia 
bir kurt olmuttur. 

Lemiye hediyeleri alch. 
Ben - Ya aeıı? Dedim. .. 
Nuip hafif bir tebeuOmle 

sualimin lberindett atbyarak eski 
a6züne devam etti: 

- lbtiyana arama aanbp Le
miyeyi lptltGn6 nif8alııı Seyfi 
de biliyor amma ne yapllD ? 

TahammGlden bqb çare 
mı ? Burada maaşlar dolğu 
İtlerle dij'er arkadaflarla 
kmbk •ar .. Biribirini alsa.laf 
gene daima ikisi de ça 
illere geçinebilecekler ••• 
gibeler bqlannı bu fırtın 
rtlzflrlanndan korumak 
mi? 

T aliim yardım etti. Beo 
bir ticarethaneye 
Burada hem daktilo yapıJ 
hem d~ birçok diğer 
bakıyordum. Patrcnum .,. 
dmch. Ona bir ana ıibl 
elle unldım. O da beni " 
yerine koydu. Ma•ıım 
baflm• ıeçiadirebilecek 
dolpndu. Erkek mData 
de vardı. Bana karfl ~ 
sulanıyordu amma ~ 
geçiremiyorlardL 

Bu tafsilib Yermekte" 
aadım anasız, baba-. 

ıeçea kızların maru ~ 
·tehlikeleri patermektir• 

Ben de bu aırat ki 
ıeçtim. Belki de balA 
bennem olan bu ge~diO 
deydım. Patronum 

( 
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Pivasada 
J 

1' 

buhran 
Sehrin en büyük 

iki mağazası 
kapanıyor 

~ -
:""~r• tacirleTinin tetl
ırsı&liklerı bu hadiseve 
a.ııe,, g6slerılmekiedir 

T ~evelde tatbik olunan 

'-i l'lnarük tarifesinden evYel 

~ok ticaretanelerin ihtiyaçtan 
a manifatura ithal etmeleri •t. 
lltokan fazlahğ aon gtinlerde 

~tura ticaretinde b6yük bir 

rati/i lo.lty.Je +arar veren Mu-.f a 

Samlı molazaları 

d11rıunJuk tevlit etmiıtir. Ayni 

la11ıanda 0 tarihlerde düıkün 
lıt.erhn fiatana göre Avrupa 

llliieaaeaabıia bağıanıp bu dafa 

Yllceeıea İnıiJiz liraıile bonola
t't1tı tediyeye mec:bar kalan 

"'•lifatura tftccarlan bu yilz

dtıı aıtııkftllta maruz kalmışlar 
•t b" -X.,., •ı· f I' L ır ç..,.... tah ı aa lyete Ka-
'°lr '9ennitlerdir. 

,.._ 1 
,.....,.. ~ IW'eft Erftttro/ matar ., 

))· 
Ut 1Ylladaki bu durgunlug 
"'-.eıı tehrimizin en eıki mağa
~aıı ikisi, Meydancıktaki 
~fa Şamb ve mahtumu 
1iı... ( Ertutrul ) ticartaneleri ti
~ m&dllrlilğilne müracaat 
._, tlc pi,...dan çekilmeğe ka

'c. 'trdiklerini 16ylemif ve tas· 
t.l.biade bulunmuşlardır. 

18'Jiçre Türk talebe 
cemiyeti 

~~9t2 de İsviçrede tahsilde 

~ TOrk talebeleri bir ce

~- teaiı etmitlerdir . Bu 
,.,. bir anhk, auımın ki-

f...t.~ ••tana di>nmeıi üzerine 

~ili durdurmuttu. . 
~ ~ aldığımıza göre lsviç-

'lci ••tn. k" 1 b . t ' ~ ur ıye ta e e cemıye ı,. 

~~ faaliyete pçmiıtir. 
~ti llaıyetin gayeıi gençleri

't'-l ._Avrupada tahaiJe teşvik 
~I( ı . 

)""' ' •Vlçrede okumak iste-
~ .. - ~ kolaybk göstermek, ve 
·~Ilı . 
' f llalullbın ruhunu kavra-
~. ertler halinde yetiıtirmek-
C~~ . 

' Yetın merkezi Lozanda-. !ak· '6k 1 azaları meyanında 
' ~ de9 let adamlanmu: bulu
~. Q\I teıekkUle muvaffakiyet ,.._ •ena. 

Kayser Vilheim Abdülhamide Yıldız 
sarayında sui kast mı yapacaktı? 

-
Sabık Alman imperatoru istibdat devrindeki ilk 

İstanbul seyahatiniıı hatırat at9ını anlatıyor 

Hayat mecmuasının son 
nüshasında İbrahim Halil 

Paşanın ( Abdülhamide Vilhelmi 
nasıl jurnal etmiılet ?) isimli bir 
yazısı vardır. Sabık imperatorun 
Abdulhamide, ve saltanat dev
rine ait gayri münteşir sözlerini 
ihtiva eden bu şayanı dikkat 
yazınm bazı aksammı iktibas 
ediyoruz: 

" 1909 senesi 31 mart vak'a
sını müteakip Abdülhamit iskat 
edildi ve yerine Beı;inci Mbmet 
getirildi. Betinci Mehmedin 
cülU.unu Avrupa hükumetlerine 
tebliğ için birisi esbak Sadrazam 
Tevfik Pı. ve diğeri de Mütür 
Ahmet Muhtar Pı. nm reialik ıe
rinde iki heyet teşkille gönde
rildi. Ben de birinci heyet aza
ımdandım. 1909 nisanı sonlarm
da lstanbuldan kalkarak ilkin 
Viyana, sonra Petresburgtaki 
vazifemizi gördükten sonra 
mayıı başlangıcmda Berline 
gıttik. 

Orada da hükumetin misafiri 
olarak heyet Adlon otelinin 
muhteşem bir kısmında yerleş
tirildi, ertesi paıar tam saat 12 
de sabık Almanya İmpentoru 
Vilhelm Te lmperatoriçe Auguata 
Victoria'nın buzunına çıktık. 

Bu gibi merasimde takdimi 
lizım gelen namenin tevdiinden 
ve icap eden sözler aarfedildik
ten sonra da heyeti imperator 
tarafmdan öile yeme2".ine davetli 
olduğundan sarayda daldık. 

Sofradan kalktıktan ıonra im
peratorun hususi salonlarına ge
çildi. Bunların üçü hep farka 
ait eşya ile tefrit ve tezyin 
edilmiıti, bunların çoğu, bilhassa 
en kıymetlileri Abdillbamidin 
hediyeleri idi ve salonlar müze-
leri andıracak derecede eıki ve 
kıymetli eşyayı ihtiva ediyordu. 
: akat bu değerli feyler arasında 
gariptir ki mevcudiyetlerinin se-
bebine mana verilmiyecek dere
cede değersizlerine de raıgelint
yordu. 

Hususile salonlardan birinin 
duvarları üzerine yelpazevari 40 
kadar sırmalı kadın terliği yer
leıtirilmiş olmatı hayretimi cel-
betti. Bu hayretimi imperatorun 
nazanndan gizliyemedim, hemen 
yanıma geldi. 

- Bu terliklerin, dedi ; nazarı 
dikkatinizi celbettiğini ıörüyo
rum. Bunlar benim de, çokları 
gibi karımın terliii altında bu
lunduğuma işarettir, yani ben de 
kılıbıkım ... 

- Siz de kılıbık oluraanız biz 
ne olalım? cevabı üzerine gü
lütiildü, daha baza havai aözler
den sonra imperator gizli ıörüt
mek istediğini biasettircrek beni 
föylece bir kenara çekti. 

Abdülhamit hakkında biru 
evvel geçen bir milkilemeye 
işaretle : 

- Benim de fikir ve kanaatim 
tamamile bu merkezdedir, dedi, 
Abdülhamit haddi zatında feaa 
bir adam olmamakla beraber 
vehminden pek çok istifade eden 
etrafı kendisini fena yollara 
sevketmiıtir, sazlerini ilive et
tikten sonra imperator, size 
kendi başımdan geçen bir nk' • 
aya hikaye edeyim, ded~ : 

1890 da ilk defa lstanbulu 
ziyaretimde o zamanlar yeni icat 

edilmiş olan mavzer tüfeklerin
den birini nümune olarak bera
berimde getirmiştim. Maksadım 
bu cins tüfek o zaman pek mü
him bir ihtira olduğundan bunun 
ebemmiyetıni, •ilah meraklıaı 
olan Abdüthamidc de anlatmak 
nud kullanılacağını bizzat gös
termekti. Bu münasebetle Os
manlı ordusunun bu nevi bir 
silahla teçhizinin ne derece fay
dalı olacağını söylemek ve ka
bulünü tavsiye etmekti. 

İstanbulda merasim kötkilne 
misafir edilmiştim, Abdülhamitle 
görüşme saati yaklaştığı sarada 
o vakit Birinci T e,rifatçi ve Baş
tercüman Münir Pş.nın geldiğini 
ve kabul edilmeai ricasında bu
lunduğunu haber verdiler, kendi
ıini hemen kabul ettim, Abdül
hamit tarafından selim ve seua
lar getirdiğinden bahisle bir 
hayli iltifatklrane tebliğattan 
ıonra Abdftlhamide takdim edil-

mek üzere yanımda bulunduğu 
!haber alınan yeni icat tüfeği 

efendisinin pek ziyade merak 

ettiğiai ve kendi vasıtası ile bir 

an evvel g6nderi ı meıini iltimas 

ve rica ettiğini ılSyledi , tftfeği 
de iıtedi. 

Halbuki tl\feğin 1Ucudnnn ben 

herkesten uklamııtım, AbdOl

hamide bir « ıurprise ,, yapmak 

istiyordum . Bir kere bu emeli

min ha1ıl olmamasından sıkıldım, 

sonra tnfeğin nasıl kullanılaca

ğmı kendim göstererek huıule 

ge
0

tireceği hayret ve tesirden de 

mütelezziz olmak arzusunda 
idim. 

İmdi, vakıa yammda böyle bir 
tüfek vardır, likin bunun nasıl 

kullanılacağı biraz çapratıkbr, 
bunu bizzat göstermek ve tüfeği 

takdim etmek ıerefini muhafaza 
etmek isterim , cevabını verip 

tqrifat nazırını geri gönderdim. 
Aradan bq, on dakika vakit 

geçmemitti ki Münir Pş. tekrar 
geldi ve ayni sözleri daha ni-

yaz~ ara ne taze edi. Ben de 
gene aynı cevaplarla talebini 
reddettim, fakat canım da sı
kıldı. Maamafih artık mesele 
yok deyip mülakata haıırlandım. 

Halbuki Münir Pş. nan ilçün
cü defa geldiğini haber alınca 
hayretten ne dıyeceğimi pşar

dım. Karşıma çıkanın haline 
acımamak kabil değildi. Efendi
si tarafmdan ne derecede sert 
bir muameleye uğradığı ve mu
vaffakiyetaizliği ne acı tenkit 
edildiği her hal ve tamndan 
g6rti1Uyordu. Tüfeği elde edebil
mek için pek çok rica ettf. 
Fikrimde musır olduğumu gö
rünce çaruiz meyusaa geri 
d&ndü. 

Bu muhaverelerle esasen mll
likat zamanı gelmiı ve hatta 
biraz da geçmit olduğundan 

kalkbk ve Abdillhamidin daire
ıine gittik, bittabi tOfek te hu
suıi bir mahfazanın içinde ya-

mmdaydı. Bir mOddet g6r6f8ldtl. 

Sıra tüfeiin takdimine ve na
sıl kullamlacağmın gasterilmMİD• 

geldi. Tüfeği getirttim. Pek mah

zuz olduğunu 16ylediktea ..,.: 
- Ben onu billhare binat 

tetkik ederim, mahf•IUIDdan 
çıkarmak zahmetini ihtiyar bu
yurmamanızı rica ederim. dedi, 
ve hatta bu ricada biraz da i.
rar sezdim. 

_ Bu silih pek pyanı tetkik 
bir ıeydir, bwaua bisıat iatima
li suretini, abammı patererek 
tiıe takdim etmek iıterim; bu 
benim için bl,Ok bir tereftir, 

dedim, rica ve iırara aldırma
dım, tiifeii çıkardım, g3ıterdim 
ve en ufak teferruatına kadar 
tarif ettim. 

Yalnız bu müddet zarfuada 
Abdillhamidi hayla telişlı gö~ 
melde beraber tüfeği elimde tut· 
tuğum müddetçe de kartımda 
durmaktan kat'i ıurette tevakki 
ederek yanımdan aynlmamuı 
nazarı dikkatimden kaçmadı. 

Müıikat bitti. Mutat .asfer 

Gızli fuhuşla 

mücadele 
Zabıta -t~f tişatını 

sıklaştırıyor 
Yeniden tıııulan kadınlar 
vem~ t1dana pkij rıtan 

gızlı ev " ' 
İstanbul zabıta~· fuhuşl a mü

cadele me.raisin: son gün.erde 
arttırmış , bu 
mücadelenin e-
hemmiyetle ta
kibi için ikinci 
tube emrinde
ki sivil me
murların ade-

dini arttırmıştır. 

İkinci ~u~ müdurO Galat ada 
Zabıtai ah- Şukrü B. 

!ikiye memurları iki gece evvel 
ahliksız kadınların kesretle bu
lunduklan Galata civarındaki 
otel ve kahvelerle çalgılı mey
haneleri ansızın kor.trol etmiş
lerdir. 

Bu kontrol neticesinde on 
beı kadar kadın ve kız yaka
lanmış, poliı mildUriyetine geti
rilerek muayene edilmişlerdir. 

Bevoğlunda 
Evelki gecede Beyoğlundaki 

otellerle randevu evleri teftiı 
edilmiıtir. Bu teftiı neticesinde, 
evelce randevuculuk yaptıkla
nndan dolayı cezalandmlan bir 
takım kadınların yeniden giili 
randevu evleri açbldan anlatıl
llllfbr. 

T eftif edilen evlerde vesika-
111 kadınlar da bulunmuş, bun
lar uklandıklan kömürlükler-
den ve dolaplardan çıkanlarak 
merkeze g~tllrillmiişlerdir. Bey-
oğ'lunda yakalanan vesikasız 
kadınlar 3S i mütecavizdir. Bun
lar muayeneye sevkedı1mişler-
dir. 

Bu teftit neticeaiDde yakala-
narak T •kaim merkezine götürü
len bir kadın merkezde bir 
çocuk dllfllrmütttir. 

Gece saat dokuzda zabıtai 
ah ikiye memurlan Şftli aoka
tıada 12 numaralı madam Mari
nha evinden çıkardıklan Musevi 
madam Sarayı Taksim polis 
merkezine ıetirmitlerdir. Sara 
merkezde diier kadınlarla bir
lilde otunırken saat biri elli 
geçe apte1aneye çıkmıt, onda 
bir erkek çocuk d8tflrmltttlr. 
Saraam çocuk dftfUrdnğü, bu
)uaduj'u yerde fazla müddet 
kalmumdan anlatallDlf, derhal 
doktor getirilmiıtir. Bayılan 
kadın ilk mlldavatı yapıldıktan 
sonra Franaız butaaeaine yab-
nlllllfbr. 8q aylık olan çocuk 
yama uat ıonra llmDftllr. 

Tahkikata müddei umumi 
muavinlerinden Necmettin Bey 
vaziyet etmiıtir. 

aarfolunarak ayrıldık. Aktama 
kadar türlll türlü feylerle uğ
rqbm. Akpm daireme döndüm. 
Maiyetimle glSrüştUğüm sırada 
bunlardan biri o gün tnfek y&
ztınden çıkan hadisenin sebebini 
anlattı . Meğer Abdnlhamidin 
mühim hafiyelerinden biri beni 
de curnal etmiş , ve: - Sizi 
ziyaret edecek olan Kayserin 
elinde yeni icat edilmiş, ses 
vermez, duman çıkarınız bir 
tnf ek vardır , takdim sırasında 
imperator ıizi bu ttlfekle vura
caklar, ihtiyat buyurula, demiş 
olduğunu menukan haber aldı-
ğım biklye etti. 

Vak'aıwı o suretle geçmesi de 
bunu teyit edince hayretler 
içiude kaldım, ve, ifte , Abdül
hamit biSylelerile muhath. Bun
lan temizlemiı olmakla miJlet 
ve htlkftmete bllyilk hizmetler 
edilmit olduğunu itiraf etmek 
lazımdır, sözlerini de ilave etti.» 
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\WJA\11<J11f Berlin-Kabil Ameli Hayat me < e 
-Köpı:ü J<a d rua_buir mi? Bir haftada gitmek 

istanb~'da asma köprü m~- mümkijn olacak 
' selesı kapandı. Onun yerı-

oe Galata köprüsünün kaldırı
larak Halicin açı'ması ve bir 
liman haline getirilmesi mesele
si geldi. Ticaret odasında teşkil 
edi 1en bir komisyon bu fıkre 
taraftar olmuştur. Bundan baş
ka köprünün kaldırılarak Hali
cin bir liman haline getirilmesi 
takdirinde İstanbuldaki ticari 
hayabn birdenbire büyük bir 
inkişafa mazhar olacağını iddia 
edenler vaıdır. Bu noktai na-
2ardan bu meseleyi bir kene 
tetkik etmek istiyoruz. 
Şüphe yoktur ki Halicin açı

larak İstanbul limanına ilhakı 
tahmil ve tahliye işlerini ko
laylaşbnr. Fakat bunun ıçm 
buralarda rıhtımlar ve yeni li
man tesisatı vücuda getirmek 
lazımdır. 

Böyle tesisat neye mal ola
cakbr ve bunu kim ve nasıl 
yapacakbr. Köprüyü kaldırmak 
kararını vermezden evvel bir 
kerre bu cihetin halli icap eder. 

Eğer Halic"n her iki tarafın
da hakiki bir liman için lazım 
gelen her türlü tertibat filen 
ikmal edilmeksizin köpt ünün 
kaJdınlmasına teşebbüs edilirse 
ya.mz limanın değil, bütün lstan
bulun iktisadi hayabnda büyük 
bir kanşıklık cıkacağı muhak
kaktır. 

Bazıları Galata köprüsünün 
ıadece Karaköy ile İstanbul 
rırasmda haıkın gelip geçmesini 
temin eden bir vasıta telakki 

t ediyorlar. Köprü kalkhğı takdir
de halkın feribotlarla nakledile-

bileceğini ve bu suretle mese
lenin halledi ımiş olacağını zan
nediyorlar. Ha buki ışin esası 

bukadar basit değild :r. 

Çünkü bugün Karaköy köp· 
rüsü ayni zamanda bir nevi rıh
hm vazifesi de görmektedir. 
Köprü kalkınca mevcut. i kele
lerı Galata ·ve İstanbul tarafın
daki · rıhtımların üzerine kur
mak icap edecektir ' bir 
haldeki "gerek Bogaziçinden, 
gerek Kadık'öy tarafından vapur
larla gecek yolcuların Galata 
cihetinde ı şi olanları bu taraf
taki iskelelere, İstanbul cihe
tinde işi bulunanlar Sirkecide
ki iskele:ere çıkabilsinler. 

Bugün Galata köprüsünün 
üzerindeki iskelelerin kaldırıla

rak Galata ve Sirkeci nhtım
lan Uzerine nakledilmesi müm-

künmüdür? Seyrisefain ve Şirketi
bayriyenin Köprüdeki iskeleleri 
buralara nakledildiği takdirde 
büyük vapurlar artık nasıl yana
şabilirler? 

Hususıle bu günkü köprü Şeb-
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Ru$vada me~hu·;· .. ··;;~:·· 
sam/ardan ./lyvazoski ta

rafından Ermeni mektep 
cemıJJetın~ iane olmak 

üzere gurubu şemste lf.tJf~ 
luuva sevahilini irae eder 
nefi~ bir resim irsal oıun-
mu~ · olduğundan re:Jmi 
mezkôrun oiyankova ho
nulmu$ olduqunu Levanı 
H.erau y4zıvor. 

Deyti Ekspresin Kaikütadan 
aldığı mühim bir habere göre 
Orta Asya ile Orta Avrua pek 
yakında doğrudan doğruya bir
birine bağlanacaktır. 

Bunun sebebi şudur : 
Sabık Efgan kıralı Amanullah 

Han tarafından Efganistanda 
mşa olunacak ilk demiryo u 
hatta için verilen imtiyaz, Nadir 
Şah tarafından tasdık o!un
duğundan yakında keşif ile 
meşgul olacak mühendisler A ·
manyadan Kabile gelecek'erdir. 

Alman şirketi hattın inşaatını 
deruhte edecek, ve bir müddet 
için hattı işletecektir. Bu müd
det zarfında Efgan gençleri de 
hattı işletmiye alışacaklanndan 
hat Efgan ılara devredilecektir. 

Evvela hat Kabil ile Cela!a
badı aptedecek, ondan sonra 
Efganistanın Hindistan hudu
dundaki Tarhana vasıl olacaktır. 
Hattın bir kolu Kandahar İ 'e 
Heratı raptedecektir. 

Bunu müteak· p bu hat, Tirmiz 
ve Koşk ile bağlanarak Rusya 
demır yollarile birleşmiş ola
caktır. Diğer bir hat, Kandaha
rı, Şaman ve Keta iJe birleşti
recektir. 

Bu suretle Hindistandan ha
reket eden bir adam, Keta, 
Şaman, Kandahar, Herat, Koşke 
uğrıyarak Merve muvasalet ede
cek, oradan Mavera yi Kafkas 
battı ile birleşerek Mos
kovaya gidecek, Moskovadan 
Leningrad ve Varşovaya ug.raya
ralC Berlıne varacalC ve ütün 

' bu seyahat bir' liafta zarfında 
yapılacaktır. 

remanetine aittir. Şehremaneti 
gerek Seyrisefainden, gerek 
Şirketi Hayriyeden iskele ücreti 
olarak pek ehemmiyetsiz bir 
kira almaktadır. 

Şimdi köprü üstündeki is· 
kele!erin rıhtım lara nakli müm
kün olsa bile Rıhtım şirketi 
kolayca muvafakat etmiyecektir. 
Buna mukabil haddinden fazıa 
kira istiyecektir. Bu faıla kira
ları çıkarmak için de biletler 

üzerine yeni ve mühim %amlar 
yapmak lazımgeıecektir. Diğer 
taraftan Galata köprüsü kalkın
ca Beyoğlundan İstanbula geçen 
tramvayın battı Unkapam yo· 
lunu takip etmesi icap edecek
tir. Bu ise Tramvay şirketinin 
yeni masraflar yapır.aımı mucip 
olacakbr. Bundan dolayı Tram
vay şirketinin de bu iş için bi
letlere yeni fiat zamları yap
mak istiyeceği şüphesizdir. 

Nihayet Galata köprüsünün 
kaldırılması lstanbulun bu günkü 
iktisadi vaziyetini değiştirecek
tir. Şimdi Karaköy ile Sirkeci 
ve Eminönü taraflannda teka
süf eden iktisadi faaliyetler 
kısmen Unkapanı ve Azapkapıtı 
cihetlerine intikal eyliyecektir. 

Bu hal şehrin hayatında bir 
nevi buhran yapacaktır. Bu ci
hette ayrı bir mahzur olarak 
telakki edilebilir. 

Görülüyor ki Galata köprü
sünün kaldmlarak Halicin bir 
liman haline getirilmesi fikri 
ilk nazarda zannedildiğinden 
çok fazla kanşık bir iştir. 

Her şeyden evvel tehir için 
yeni masraflar ve fedakarlıkları 
istilzam edecektir. 

Acaba köprjnün kaldırılma-

müessis heyeti se 
23 mektebin yolunu Emanet mi 

yaptıracak, vilayet ·mi ? 
Vilayet ınecUsinde dün haıraıret! E 

müzakereler yapıldı 

Vilayet meclisi dün Hacı Adi ı 
Beyin riyas~tinde toplanmıştır. 
Yalova doktorile kabilesinin 
maaşlarının idarei hususiyece 
verilmesi hakkında sıhhiye mü
dürlüğünün teklifi sıhhiye ve 
bütçe encümenlerine · havale 
edilmiştir. 

Bundan sonra, Necmettin Sa
hir Beyin müessis'er heyetmden 
istifası dolayısile Maarif encü
meninin Ameli Hayat mektep
leri hakkında hazırladığı maz
bata okunmuştur. Bu mazbatada 
denilıyor ki : 

" T etkikatımıza göre, bu 
mektepler bir çok müşkülata 

rağmen gayesine doğru yol al
makta ve ilerlemektedir. Bu 
mekteplerin birisinde zihinleri 
karıştıran ve endişeyi mucip 
olan para suiistimali bahsine 
gelince: bunun sebebi mektebin 
himayesini deruhte eden rüfekayı 
kiramın ihmal ve terabisinden 
ziyade takip • edilen usullerde 
ve mekteplerin muayyen bir 
nizamnamesi olm1masmda aran
mak icap ettiği fikrindeyiz. 

Mekteplerin istikbali için dü
şündüğümüz şudur ki, mühim 

·hizmetler beklenen bu müesse
selerin gene kemafissabık 3 ki
şi l ik bir heyet tarafından ida
resinin münas;p o acağı, bu he
yetin ayni zamanda müessis 
olması ve Tıcaret odasından iki 
zatın refakatile mektebi idare 

etmesi lazım olduğu l<anaatin
deyiz. Bu heyetin pek muntazam 
çalışmasının temini ve mekteplerin 
programlarında tadilat ve mual· 

timlerinde tebeddülat yapabilmesi 
için müessislere salahiyeti vasia 
verilmesi, bunun için kat'i bir 
nizamname tertibi lizım gel -
mektedirr, 

Bundan başka en ziyade na
zarı dikkati celbeden nokta 
mektep talebesinin geçen seneye 
nisbetle azalmış olmasıdır. 

Programların ameli olması 

lazım geHrken nazariyattan iba
ret olmasının mekteplerde öte-

denberi hastalık şeklinde müs
tevli olan memuriyet bavesini 

takviye ettiği zannın dayız." 
Bu mazbata okunduktan son

ra müessisler heyetinin vaziyeti 
müzakere edilmiştir. Evvelce in-

tihap edilen üç zat aralarından 
birisini müessis göstermişlerdir. 

Halbuki bu mahzurlu görülmüş, 
heyeti mfiessiıinin gayri kabiJi 

infikik olmak üzere ilç zat uh· 
tesinde cemedümesi tekarrür 

etmiştir. Bundan sonra heyeti 
hamiye veya müessisinin hakkı 

huzur almadık.lan için lazımgel

diği kadar çalışmadıkları, hatta 
Necmettin Sahir Beyin bu yüz-

sından beklenen faideler için 
lstanbul bu fedakarlıklara bu 
gün tahamül edebilecek midir? ve 
bi!ahare elde edilecek faideler 
hakikaten göze alınacak feda
karlık ara degecek midir? 

.Atdımet ~ 

den istifa ettiği söy ' enmiştir. 

Bunun üzerine Necmettin Sahir 
B. i stifasının sebeplerini izah 
etmiş ve heyeti müessisinin fah
riyen çalışması hakkında 927 de 
verilen ka,-ara riayet edilmedi
ğıni, gene evvelce vi layet mec
lisinin verdiği diğer kararlara 
da muhalefet edi l diği için istifa 
ettiğini tekit etmiştir. 

Bundan sonra yeni bir mü
essis heyetı intihabı karşısında 

eski h} etin ne olacağı mevzuu 
bahsolmuş, bu heyetin istifasına 
karar vermesi ıleri sürülmüş 

fakat bunun iskat mahiyetinde 
otaca . ı söy l enmiştir. 

Nihayet müessis sıfatile Hilmi 
B. söz almış ve demişt r ki: 

- Bu mekteplerin alacağı 
vereceği vardır, davası vardır. 

Ben istıfa edeyim, fakat bu iş
ler ne olacak? 

Hilmi Beyin bu mütaleası üze
rine alacak vereceğin yeni hey· 
eti müessiseye temlik edilmek 
suretile istifa edebileceği ileri 
sürülmüş, ve eski heyetin yeni 
heyete işleri devrederek maarife 
ayrıca tesis beyannamesi veril
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra müessis heye· 
tin in bir nizamnane hazırlaması 
ve m ess slere ıuctsarifi Lcııurıyc 

verilmesi kabul edilmiştir. 
Müteakiben intihap yapılmış, 

yeni müessisler heyetine Mus
tafa Faik, Mustafa, Nazmi Ziya 
Beyler seçilmiş tir. 

Vilayet meclisi azalarına veri
lecek tahsis:ıtm 5-10 ira ara· 
sında tesbiti hakkındaki vilayet 
tezkeresi bütçe encümenine ha
vale olunmuştur. 

Vilayet namına Güzel san'at
lar akademisinde bir talebe 
okutulması teklifi maarif ve 
bütçe encümenlerine havale 
edilmiştir. 

Bunlardan sonra, vilayet ma
kamının bir tezkeresi okunmuş
tur. Bunda, şehir dahi linde 
inşa edilen 23 ilk mektebin so
kaklarının bozuk olduğu, tamir 
için Emanete müracaat edilmiş
se de Emanetin · para olmadığım 
ileri sürerek müracaatı kabul 
etmediği, binaenaleyh bu yolla
rın idarl!İ hususiyece yaptırılma
sı istenmektedir. 

Yol vergisini a lan vilayetin 
bu yolları yaptırarak Emanete 
yardım etmesi lazım gelirken, 
bu teklif haylı münakaşaları mu
cip olmuş, nihayet tekıifin bir 
kere de Encüme~i daimide tet
kik edilmesi kabul edilerek iç
timaa nihayet verilmiştir. 

Müfide Ferit Hf. 
Londra sefirimiz Ferit Beyin 

refikaları Müfide Ferit Hf. şeh
rimize gelmiştir. Müfide H. mın 
seyahatine sebep, teyzesinin ra
hatsız bulunuşudur. Son günlerde 
hastalığın şiddetlenmesi üzerine 
Müfide Hanıma bir telgraf çe
kilmiş ve Hf. bu telgraf üzerine 
derhal hareket etmiştir. Şehri
mizde bir müddet kaldıktan 

sonra Londraya avdet edecektir • 

Efend;m · ? d~ 

Fodra lı k , ruj , ı pek nıe~ ~ 
ve mini mmi parfüm şışt' 

leri taşımıya mahsus olan çal!' 
tasma küçük bir tabanca ko)1 

rak Bağlarbaşında Madam Ms 
niği vuran Aliye Hanım a' 
cezada yen·den mubak€me ed1 

di. Ve bir ay, be,ı güne mabk6 
oldu. 

Son isticva bını oku dunu 
siz de dikkat etmişsinizdir : 

Hakim kendisine sormuş: 
- Efendim mahkumıyeti 

bıkamz var mıdır? 
Şu cevabı almış: 
- Efendim? 

Nihayet, hakim terceme etııl 
~ 

- Yani hüküm yediniz Jll1 

- Yemedim efendim. 
Bravo Atiye hanıma 1 

· bu « efendim ? » i adliye Jil 
nında Acemce terkibi tav.si6 
rin kulfanılmamasmia mani lı 
cak. Az, buz hizmet mi bu? 

• 
Darabe Zeydün ... 

B ina okudunuz mu? OkıJ , 
nuısa bilirsiniz; orada fi 

ve mef'ulü asırlardan beri de 
miyen bir cümle vardır ki dail 
misal olarak gösterilir: 

• Darabe Lyaürı Amrtn ,, 

Bu misal mucibince ArapçJ 
binasında mütemadiyen AJ 
Zeytten dayak yer, durur. 

Güzel san'atlar birliği binsl. 
da ise bu misal başka bir şe 
aldı: 

.. Darobe Muhsmün Haıiderı ' 

· Yani : Muhsin Halit Faltt 
aövdü" 

tı 

Alay köşkünde ciddiyet Jı 
faaliyet olmadığım iddia ede ,lı a 
bu haberi okusunlar ve utao b 
lar. ılı ~ 

Bakınız, müessesesini, çık•~ ~1 
ğı ve tiyatro müşb~rilerine si d 
gw ı mecmuasile " kavlen " 1 ,, 
dafaa eden Darülbedayi pr d 
o köşkte " filen ,, de mudJ 
yapmış oluyor. 

Zavallı Halit F abri, o da , 
zuli gibi midir, nedir; i 
kaza, bela, arayıp onu buJıJf 

• 
1.oplu. j~ 

A'lılı sar hoş ~ 
Karagümrükte Sultan m•~ t~ 

lesinde oturan kamçılı f-fj •~ 
sarhoş olduğu halde ayni J ~ 
hallede Muslafanın kah\' ' 
gitmiş, herkese küfretmiş, ; f ~ 
terilerden Rıza Efendiye 1'1 

çekmiştir. 

Bu esnada bıçak kıtı1 

Hasan elinden yaralanmıftıt· 

Salz 

om 
Mart 

1930 

Bugünkü ha"V• 
Buglln Razsdr mOte/ıoııııll ' 

açıktır. 
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Adliyede: 

Firar hadisesine ait ilk 
tahkikat bitti 

20 maznun var 
l~vkıfaneden kaçan ne~ımle mevkutlaraan iko1,içe~ 
rıve testere ve ip getiren iki kadın ve vazifede ihmal 
"01ctasından gardivanlar hakkında takıbC;f vapılıııor 

Geçende tevkifaneden kaçan geçen Arap Osmanla Mustafa 
~cvkuflardan Besimle Haydarın Nazmi de maznundur. 
ııaaıl kaçabildikleri hakkında Arap Osmanm karısı Seıime, 
Y:ılan ilk tahkikat, bitmiştir. hemşiresi Emine H. lar, tevki-

u hususta müddei umumi Ka- faneyc pencere parmaklıklarının 
~il B. tarafından yapılan tahki- , kmlmasma yarıyan testereleri ve 
J lta .ait evrak, tahkikatın derin- testerelenmenın gardiyanlar ta-
'ft r,lrnesi ve neticede vaziyete rafından görülmemesi içın föe· 
t<ir rine battaniye gibi bazı şeylerin 
ıır .. ı e ınaznun'ar hakkında lazım 
•-=tt k asıldığı ipleri getirmek, bu su-
ltı6 n . ararm verilmesi için dün retle kaçma ımkanını hazırla-
tın ddeı ~mumilikten altıncı is- mak a maznundurlar. 
~I lak daıresıne gönderilmiştir. Mütebaki maznunlar, tevkifa-
ta b~cı müstantik Süreyya B., ne memurları gardiyanlardır. 
hkıkata vzıyet etm ·ş, öğleden Bunlar hakkında la yıkı veçbile 

~~ra tevkifaneye giderek tah- dikkat edip firar hazırlıklarını 
\ Fatın tamikine başlamıştır. farketmedikferi, firarın ve firara 

ırar had ısesinden dolayı teşebbüsünün önüne geçmek için 
Glaznun olarak ıstintak dairesi- tedbir a madıkları, vazifede ih-
11' verilen·er, yirıbi kişi kadar- mal gösterdikleri noktasından 
~r. Başta Uukapamnda vurulan takibat yapılmaktadır. Tevkifane 
aydarıa birlikte kaçan ve Ça- müdürü Ziya B. dün öğleden 

~icada yakalanan Besim vardır. sonra müddei umumi Kenan B. i 
b:rıdan başka kaçmıya teşeb- makamında ziyaret etmiştir. 
.._ a eden, fakat nöbetçi jandar- Tahk•kat, süratle bitirilecek, 
trı' .tarafından kaçanların görül- suçlu oldukları tahakkuk eden-
taı Uzerine kaçmaktan vaz ler, mahkemeye veri eceklerdir. 

Hikmet 8. meselesi 
tvıl(y•nbui ağır ceza rpahlteme$inde muddei umumi 

lfenan B. le cıt(Jcr ilç Ş1Jhtatn ifadeleri B..lındı 

at!uraa ağır ceza mabkeme
ba c bazı cihetlerden mu • 

l .. _kc11ıe edi'en sabık müs
~t'k 
t. 

1 Bandırma mahkemesi 
tıai li'k ' la 1 met B. davası hakkın· 
1 • tanbulda bulunan şahit-

~ .iatinabe auretile burada 
~llilmesine karar verilmişti. 
"'un sah.ah İstanbul ağır ceza 

~eınesinde ifadeler alınmış 
~u esnada Bursa mahkeme· 
& kar arına tevfikan Hikmet 

,:~ Vekili Sami B.le birlikte 

riyasetindeki mahkeme heyeti 
istinabelerin kararlaştırıldığını 

tebliğ etmiştir. 

Hikmet B. in muhakemesine 
önümüzdeki cumartesi saoahı 

ağır ceza mahkemesinde devam 
edilecektır. 

Bir iflas mı? 
Öğrendiğimize göre bir de

ğirmen şirketi hali acze düş
müş ve alacaklıları mahkemeye 
müracaat etmişlerdir. 

I-ıalil B. istifa etme-
miştir 

Dün bir akşam refikimiz, mü· 
zeler müdürü Halil B. in müze
lerin her gün açık bu'unup bu· 
lunmaması hususunda Maarif Ve
kaleti ile arasında çıkan noktai 
nazar ihti afı neticesinde istifa 
ettiğinden bahsediyordu. 

Dün yaptığımız tahkikat neti
cesinde verilen malumata göre, 
bu hususta bir ihtilaf kalmamış
tır. Müzelerin haftada bir gün 
kapalı bulunması tekarrür etmiş, 
tatil günle~i tesbit olunmuştur. 
Halen istifa mevzuubahis değil
dir. Halil B., vazifesine devam 
etmektedir. 

Esnaf bankasının 
senelik içtin1az 

Esnaf bankası heyeti umumi
yesi senelik fevkalade içtimaımn 
}'erşembe gnnü öğleden sonra 

saat ikide banka binasında 
yapacaktır. 

Emanet 70000 liralık hisse 
senedine sahip bulunduğu için 
heyeti umnnıiye içtimaına 16 
murahhas ile iştirak edecektir. 
lçtımada geçen senenin hesaplan 

tetkik ve yeni sene faalıyet 
esasları tesbit olunacakhr. 

Sar atk&r Salt B. 
~laslak facıasile neticelenen kaçakçılar 

filminde büyük bir tehlikeye maruz ka· 
l:ın ve uzun miiddetenberi tahtı tedavide 
bulunan Darülbedayi san 'atkArlarından 
Sait B. kesbi afiyet etmiştir. Darülbe-
dayiin Anadolu turnesinden avdetini 
mütCAkİp kendis .. ine ikinci bir ~m~liyat 
daha ) apılacalrnr. 

San'atkann -Oüçar olduğu fel:\keıten 

müteessir olan meslekdaşları hem · san'at 
ugrundn ki fedakarlığını tebcil hem de
mıımaileYhe karşı arkadaşlık vazifesini 
ifa eylemf'k maksadile büyük bir müsa· 
mere tercip etmişlerdir. 

Bu müsamere 24 mart 930 pazartesi 
günü akşamı Şehzade başı ~Jillet tiyat· 
rosunda verilecektir. l\lüsaınercye darül
bedayiden Hazım B. karagözuyle, İnkilap 
tiyatrosu, Ali ve küçük ismail beylerin 
orta oyun heyeti, san'atkar Naşit B. he
yeti temsiliyesi ve Düınbüllü lsmai~Şev
ki, Cevdet Beyler heyeti temsiliyesi iş
tirak eyliyeceklerdir. Bu müsamere do
lAyısile lstanbul halkı da güzel bir gece 
geçirmek fırsatını elde etmiş olacaklardır. 

~ kcrnede hanr bulunmuştur. 
~ll~la halıcı Petri Ef. din
~ lrııı, Hibmet B. in kendisini 

Şekerciler toplandılar 
dit d"". . b'ld' • ' etme ıgını ı ırnııı, 
~ İatanbul mOddei umumisi 

)(, 8. davet olunmuıtur. 
~· t11•n B. , toför Lütfi mese

~ ·dair eıki Toyran mnddei 

' •ai Kizım B. den itittiğini 
lJ ~lfbr. 

' Ç(lllcö olarak gardiyan Ha
t .. tf · , halıcı Petri Ef. nin 

~y~ H. tahkikatı esnasında 
~"'1 tevkifaneye geldiğini, 
~ \ tahkikatla meşgul olan 
~'-1 '-'~ B. in kendisini kabul 

tdi' ... 
'gını söylemiştir. 
~ nı nzeri de darülfnnun 'k faknltcsi mUderrislerinden 

d~. Ziya B. in tahit sıfatile 
y 1 teabit olunmuıtur. 
'-lif z· h ı P · • ili ıya 8. , a ıcı etn 

d ~ kendisine aöylediii ıö
lır · 
111 

ızabat vermiş, şahitler-
~ 6ddei umumi Kazım B. in 
~trı~bıadığı. anlaşılmış, müddei 

Ceınıl B. , istinabe ev· 
l~ll Bursa mahkemesine gön· ... ca· .. 

ını ıstemiı, Nusrat B. in 

l.tınhul ,e~ltt cldıı~ lçllmolarınclan btr #rıllba 
Şekerciler cemiyeti heyeti umumiyesi dnn T abtakalede Kon:ıe 

hanındaki merkezinde aenelik kongreaini aktetmiıtir. Şakir beyin 
riyaset ettiği bu içtimada faaliyet ve hesap raporları okunarak 
aynen kabul edilmiı ve cemiyetin yeni sene idare heyeti seçilmiıtir. 

Reylerin tasnifinde müttefıkan C. H. F. namzetleri kazanmıştır • 

·····~·····················•• ! : SAADET YOLU ; 
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~ M E t.•rEi K Mas rr~tE"iVrA s 1 ~ 
~ iTA RiNA ve OLAF FJORD un temsili 

~BİR AN İÇİN 
,., Filmini traeye ba,lıyacaktır. :4~ll~lr~I~ ~a? b~lkl aşık rollerini aşk lhtlr:ıs ve 
~ Juk~ içinde oynamaktadır. 

~ 
JıA\·eten : Meşhur Spor ve gençlik serisinden üç film. Basket • Bali maçı. ~ 

MotosJ klet yarışı 
ve Sporun zaferi 

Rn proı:ram MF.LEK SL'\EMASl:'\Ii\ lrae edeceği son ses~lz film programıdır. 

sc--:::1c::--:Jc--:::1c:---:a ~ rJ.'!-J:1C::--:JC:--:::1c--::ı~ 
BBBBBBBdBBB&BRm~~~~~~~~ 
• ... 26 Mart Çarıamba akıamı Si Bu akşam m irae edilecektir. mi 
BllEIDGBB&&B&BBBB Si nemalar: 

Majik - Kamerde k~dın rniflf H~üf Mf8T! : ~~~::~b-ur:ar-is s::~ot~ geJ\çlik 

~ ; Ekler - T alebc prens 
# SÖZLÜ ve ŞARKILI ~ 1 Melek - Bir an için 
ıı filimlerin en büyilguv ··dür Alk Od ,. azar - esa casusu 

e-..ı:::::::::;~:i:~:· ı ~ke~ An~~~~m 
ret dairesinden: Ça~uvu. kebirde ayna- 1 

Elhamra - Caz muganntsı 
cılardıı tirikotaj ve tuhafiye ticaretile 1 M 

·ı II illi - Albn mc~gul iken ifla~ına karar ven en a-
ean Halil efendiye ait ,.e ~f ahmut pa- , Asri - Zehirli kadın 
şada Hamam sokağındaki fabrika!lında ı Fransız - Şarlatan 
mevcut trikotaj makinelerile ref tezgah Alemdar - Nuhun gemisi 
ve 111htaların miizavede ile <;atılma!lınll Hilal - Nuhun gemisi 
karar verildiğiııd~n talip olanlann Beşikta~ Hilil - Mel'un tAli 
22-3-930 cıımartf'.!İ ~aat l0,30 da ma- Tiyatrolar: 

hallinde hn7.ır hulunmalan ilıin olunur. D "lb d · E d k• -
------------- . aru e ayı - v e ı pazar ... 

Dr. A. KUT JEL 1 ! Bar ve Müzlkholler ! 

Gizli ve cilt ha!!talıklan müteha!l5ısı Garden - Elli Lls, lrena, Naneli 1 

Karııköy börekçi Fırını sıratııında No 34 Balet 

1 
. 1 Maksim -:- I alma91n Sa;~.jil,e 

, . 
1 1 

Jirardeif.DUO:~te61MP. 
. Lukas Trio 

ı . ~eml~kpt . ~aberlerl 

İzmir de 

Bir cinayet r 

Mulen Ruj - Arizona revüsü Dobo revfi 
Türkuvaı - Florel, Mezeyi 

Baleti 

Bir Yahudi genci usta- ~· ;;;;;;;;;;;~~~~~~ 
sının nişanlısını öldürdü 7q,ebal' ltJjatre»unda bu aluam saat 

İzmirde oldukça dedikoduyu 
mucip olan bir cinayet yapılmıt 
ve bir Y abudi kızı kalbinden 
tabanca ile vurularak ölmüştür. 
Ölen kızın ismi Rozadır. Katil 
de kızın Yuıef ismindeki nişan· 
lısmın çırağı Albertodur. Hadise 
bir aile eğlentisi esnasında ol
muş ve katil hadiseyi kaza ola
rak tavsif etmiıtir. Hadisenin 
kıskançlık neticesi olduğu kuv· 
vetle tahmin ediliyor. 

21,30 Jayalmz muallim ve talebeye. 

Evdeki 
pazar ... 
Komedi 
4 perde 

Nakleden
lerı Bedia 
Huvahhit, 
VaJ/i Riza. 
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Güzel dü "Barri,,nin çifte resmi 
Ressam "Drue,, , dü ''Bar riu nin hem erkek 

hem de kadın şeklinde re~mini vapmıştı 

Meseli 1771 mayısında kon
tese mal salan bir yahudi pa
rasını alabilmek için gat ip bir 
usule müracaat etti. Madam dü 
"Barri.,nin bu yahudiye otuz bin 
ekü bonu vardı. Herif alacağını 
bir türı;i tahsil edemiyordu. Bir 
gün b:r mücevher alarak kon
tesin ziyaretine gitti. Mücevher 
güzel bir şeydi. Kontes bunu 
iki bin eküye pazarlık etti. 
Kontes bu parayı da sallamak 
istiyordu. Fakat yahudi paraya 
hemen muhtaç olduğunu ve yü
-züğü borca veremiyeceğini söyle
di. Kendi eski alacağını mevzuu 
bahis bile etmedi. Kontes de
dıki: 

"Pekala!. Saray bankeri "Bo
jon,, h~sahına bir bonu yazınız 
imzalarım.,, Yahudinin de bek
\ediği bu idi. Hemen bütün ala
cağını hesap ederek altmış alh 
bin lirlik bir bono yapb. Gözde 
yatarken bu senet kendine 
takdim edildi. O da hemen 
tJenedi imzaladı. M. "Bojon,, 
imzayı görünce bono bedelini 
tesviye mecburiyetinde kaldı. 
Fakat nedimeyi ilk gördüğü 
zaman imzalad,ğt bononun pek 
yüklü olmasından şikayet etti. 
Kadın son bonosunu iki bin 
ekülük zannediyordu. Böyle cüz'i 
bir pata için fazla söylenilme
.sine adeta hiddet etti. Sarrafa 
gelince ali:mış altı bin eküllik 

bir bononun mühim olduğu ce
vabını verdi. Nihayet aradaki 
anlaşmamazlık halledildi. Kon
tes bakikab anlayınca kahkaha
larla güldü, kızacağı yerde Ya
hudinin zekasını takdir etti ve 
.ık işi gidip kırah mes'eleden 
babHdar etmek oldu. 

Gözde mosyo " Bojon ,, u 
adeta sarsıyordu. Kırala malik 
olması şerefi müthiş masraflara 
kapı açıyordu. Saray bankasının 
kasasından hesapsız para kopar
dığı muhakkaaktı. Bu muhteşem 
kontesin parmakları arasından 
milyonlar su gibi akıyordu. O da 
bu paranın istimalini ancak israfı 
şeklinde bellemişti. 

Eşyasının, müzeyyenatının, ha
deme ve haşemesinin darab 
milletin sef aletı ile istihza gibi 
bir şeydi. 1769 da kontes ken
dine fevkalade güzel bir elbise 
yapmıştı; bu elbise günlerce 
halka teşhir edildi. Böyle zarif 
ve güzel bir elbise henüz görül-
memişti. Veliahtın kansının 
Viyanada yapılan elbiseleri 
bunun yamnda sönük kahyordu. 
Kontesin arabası da fevkalide 
müzeyyendi. Dışarısı tamamen 
yaldızla idi her bir tarafta bir 
gül zemini üzerinde iki göverci
nın öpüımesi tasvir edilmiıti. 
Aynca ok saplanmış bir yürek 
te tasvir e<liliyordu. ' 

B tmedı 

Pazarlıkla elbise ve ayakkabı 
münakasası 

Yüksek baytar mektebi talebesi için yedi takım elbiıe, pardesü 
ve iskarpin pazarlıkla imal ettirıleceğinden taliplerin teraitini öğ
renmek üzere mektebimize, pazarbğa ittirak içinde 19-3-930 
çarşamba günü saat on dörtte deftardarlık binasında mllessesab 
liccariye ve ziraiye mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

Devlet demiryolları umumi ida
resinden: 

Kayseri-Sivas hattının 457 +000..603+000 kilometreleri an81n
daki Karaözü, İhsanlı, Şarkıtla, Bedirli ve S6i8t10 ilta•yonlarile 

kilometre 145 deki as2ari makasta yapılacak olan mebani ve 
tesisat, sabite inşaatı 31-3-30 tarihine müsadif pazartesi gftnli 

saat on beşe kadar münakasaya Yazedilmiştir. Talip olanların bu 
baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye Ye muha· 
.sebe dairesinden tedaı ik ederek tekliflerini mezkur tarihte saat 
on dört buçuğa kadar Umumi idare münakasa komisyonuna tevdı 
etmeleri İ lin olunur. 

Ekmek ve sebze münakasası 
Baytar mektebinin ikı aylık ekmek ve ıebzesi mevkii mOna

kasada o'up 2-mayıs-930da ihalesi icra kı ınacağından talip olanlann 
defterclr rlıkda müessesatı tüccariye ve ziraiye muhaıibi mea'ulliljiine 
mürac-atları. 

11a ını \ 'C kadastro 1ijdiirlüğiinden: 
l'apu muavinlik dairesinde 1500 teciit ve 500 adet tamir edi

lecek defterin tarihi ilandan itibaren 20 Kiin müddetle mlinakuaya 
konmuştur. Taliplerin pey akçası olank teclit için 225 ve tamirat 
içinde 75 lirayı defterdarhk veznesine yatınlmuı ve olbaptakı 
ıartnameyi ve teclit ve tamir edilecek defterleri görmek üzere 
Tapu dairesine ve münakasaya iştirak için 5 - 4 - 930 Cumartesı 
günü saat 15 tc mezkur dairedeki mübayaat komisyonuna müra
caat eylemelc:ri. 

Borsalar 
Ktmt:>vo 

1 tngiliz lirAll Kr. ı 1028 25 l031 50 
~ T.L muk.ablll Dolar U.41 :ıo 0,47 17 . 

~rank : 12 ~.scı 12 04.50 
~ l.lrtr ~ 02,!lo SQ9 .. .. 

Rtlı:a ~ 10.25 ~ 131' . . l>rahmt ~- )!i s· ~7 .. . h. Frank ~ 14,2.~ ~ı.ı~.2~ . • Le'f'I tS l'l'i ,,.. . • Flortn 1 17.75 1 17.2~ . . Kuron l! ~5 ıs9o .. • Slllng ~ i33,5o ~ 34.~0 .. • Puetı :· ?9 2~ 378 .. • Mart ı~"·"O 11)7 2.5 .. • Zloti 4120,25 H9 .. • Pengö ~ 7ıı,5o 2M.5o 
2. 7 2f to Ley ~arus 

1 Türk llra.ııı Dinar 2(, 80 2t 12.50 

' Çen·oneç Kurus 1•>8" 1087 

Nukut 

ı lsttrlln ( lnglllı) ll31 2~ 1•135 !lll 

ı Dolar (Amerllı::ı) 21~ y ı sl,o 
20 Frınt (Frın5ıı 16il~o 16'71 ıo 

20 Liret [ltılyı 223 '29.3 

O frank Belçika] 119 1 ır, 

'20 Drahmi fYunao] 

i~ 
:iO ss ~o 

l'lO frınt (lsvlçrel kz.l 

'lOLeva Bnlıar] 31 31 

ı Floıfo [Feltmenk] l'5~0 s~ ~o 

tO Koron [Çtkoslovık 12~ ·~ 
t SlltnK !.Avusturya) :h) 3(1 

ı Pezeta lfspınyaJ 9i ~7 

ı RıyşmarklAlmanyı ı ~ı sı 

ı Zk>tl Lehistan ~4 24 

ı Pengö Macaristan 3; S•l 37 so 
!Of.ey {Romanya] ~6 2e 
tO Dinar YugoslovyaJ 75 7 ~ 

ı Çevoneç Sevyet 
9Sf 93~ 

Altın 
' Borsa Mecidiye hart et 24<1 '240 

\ı Rantnoı 

T ıcaret ve zahıre. 
rlatJaı Ticaret bor•••• kltlblumuınlllt> 

tarahodan nrthntftlr 

Buaday 
Yumuşak 

Silııter 

Sen 
- Zahireler -

Çavdar 
Arpıı 
Mısır 

~ •'u1'·a 

Okb•I 
"-' Aesut 
K. P. K. I' 

13 37 ıs 30 

ti J() l4 ıo 

9 ıo 

6 

16 

~ 

Türkiye iş bankasından: 
15 mart 930 tarihinde Donan

ma piyanko tahvillbnm icra 

edilen kırk ikinci ketideıinde 

ikramiye ve amorti isabet eden 
tahvilitın tertip ve ııra numara
larıDI gösterir liste. 

Tahvilibn tertip numaralan 

515. 2616. 3174. 4531. 4779 
6305. 7259. 9665. 9764 

ikramiye iıabet eden numaralann 
İkramiye Tertip Sıra 

miktarı T.L numarası numaruı 

1200 9665 31 

300 
100 
10 
1() 
10 
10 
10 
5 
s 
s 
s 
5 
5 
s 
5 
s 
5 

7259 
4531 
6305 
9764 
2616 

515 
3174 
9764 
7259 
4779 
2616 
515 

2616 
7259 
9764 
515 

3174 

96 
29 
70 
79 
59 
66 
1 

6g 

14 
66 
2 

63 
76 
19 
94 
94 
26 

Baladaki tertiplerin hizalann
da gösterilen numaralardan mü
tebaki sıra numaralar ve tertip
lere klmilen amorti isabet 
etmiıtir. 

ikramiye ve amorti bedeli 22 
mart 930 tarihinden itibaren 
tediye edilmeye başlanacaktır. 

Amorti bedeli beher tahvil 
1 
i~ bır Türk !ırası 10 kuruştur. 

Devlet demırvolları ve lıman 
..1 

lar1 umumi idaresinden: 
Mılli iktisat ve Tasarruf cemıyeti tara ından 20 Nisan 19 

tarihinde Ankarada açılacak olan Milli sanayi nümune sergisin 
teşhir edilmek üzere Ankara battile doğrudan duğruya ilt isakı ol 
Devlet demiryolları istasiyonlarından Ankaraya gönderilecek 
sergide teşhir edi.dikten sonra iade edilecek eşyaya ve serg 
eşya getirecek mal sahiplerine nakliye ücretinden yüzde elli ıı 
betinde tenzilit yapılacaktır. 

İtbu tenzillt müddeti 15 mart 1930 tarihinden 24 mayıs 19 
tarihine kadar mer'i olacaktır. 

Fazla tafsilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

ı~~·uı.~- o Bulmaca 
Seyrisef ain 

Merlı:ea aceot .. t: Calata K~rO batında. 
B.yofu 2362. Şube ecentul: Mahmu· 

dtye Ham altındı lıtanbal 27 40 

l Aynbk sürat postası 
( M E R S t N ) npuru 18 

Mart Sah 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Ktıçükkuyu, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğnyarak gelecektir. 

!,~~~~~~ 
!2 

Trabzon ikinci postası 
( l Z M l R ) vapuru 20 

Mart Perıembe alqamı 
Galata nhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa ya gidecek ve Pazar iskele
sile Rize Of, Stırmene, Trabzon, 
Polatbane, Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
İneboluya uğnyarak gelecektir. 

inşaat müteahhitlerine: 
Y aluvada: Biri Kaplıcalarda 

ahf8p, diğeri aahilde kirgir 
olmak il.ıere iki bina int• 
olunacaktır. Bu binalann tek
mil malzemesi idare tarafın
dan verilmek ıureüle yalnız 
ameliyesi mevkii mlinakasaya 
konmuştur. Yevmi münakasa 
23 - mart pazar günü saat 
13 te olup talip olanlann 
şartname ve projeleri görmek 
Uzere her giln ve münakaaa
ya iştirak için de % 10 te
minat akçesini hamilen yevmi 
mezk6rda levazım mildüriye
tine mOncaatlan. • Feııer yolunda Tabsın paşa kbşkü ar· 

kasında tabyalara nazır sokakta İbrahim 
Beyin köşkünde mukim iken elyevaı 

Peştede bulunan Zahide hanımı 

Kotlı"/c6t,/ Su/it 1 inci hu~u~ mah~eme
,mnclen: <Amil B. tarafından aleyhinizde 

ikame edilmiş olan Küçük çamlıca c.ad
desl arka sokağında 11·13 N. maa bahçe 
bir bap köşkün iulei şuyuu davasına 

dair Pette de ikametgthınızın meçhuliye
dne binaen bittalep iltnen tebligat icrasına 
karar verilerek muhakemeniz 15 -4- 930 

sah günü saat on dörde talik edilmiş ol· 
duğundan yevm ve vakti meıkQrda Ka· 

dıköy birinci sulh hukuk mahkemesinde 
bizz•t hazır bulunmanız ve ya tarafınız

dan musaddak velı:tletnıme ile bir vekil 

göndermeniz lüzumu aksi taktirde hak
kınızda gıyap karan verileceği tebli~ 

makamını kaim olmak üzere iJAn olunur. 

ESNAF VE TÜCCARA ELZEM 
Ameli hesabı ticari 120 
Ameli uulft defteri 150 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticart mal(imat, bankacıhk 150 
Amerika usulü yev. Deft. Kebir 75 
Müdderris Kömürciyan Beyin 
eserleri ikbal ve diğer kitapha
aeterde aabhr. 

1 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

BugiJnkü bulmaellt11ıl 
Soldan sağa ve yukardan 'J 
ı - Millt rnalmulAt ( 9] 2 - Jte 
anlatmak [3] j - Es [i],nota[t] ' 
Çalgı [S] :S - Hayır [2], çabuk [i} 
ta [2] 6 - Kalın kumaş [3] 7 -
ham edan [2], sonradan konul•" 
beygir [2] 8 - Fakat [3], tadın d rı 
u [3] 9 - Nota (2], lamba kiri ~ 
10 - Söz (3], bir isim (3] 11 ,.,,, 
gün [9] 

QQ -

İstanbul Baytar müdiit 
lüğünden: 

iktisat vekAleti namına ti 
abnacak yUz on ili yilz oO 

tul ve irtifa ve muhiti b 

ölçecek Ye müdüriyettekİ /. 
muneye muvafık yerli ı.ııadl,I. 
tandan lSlçO bastonları ıO~ 
otuzuna müsadif pazar ~~ 
saat 15 te Defterdarl ;/ 
müzayede komisyonu od• Iİ 
ihale edileceğinden taliP. 

0 ıJ ...... ~ 
lanların münakasa şeraıti-Ot"' 
mak nur• müdüriy•: "' J 
atlan ilin olunur. ~~ 

P "d" /" • j rı• ~tJVJ ıyongo mu ur Ufltına~ • 
0
,,,., ... 

nesi veçhile 50,000 adet del ~ 
sınıf cüzdanla 850,000 8 ti~ 
ket tab ettirileceğindeO ,Jı,,ıl 
talip olacaklarm pey ~~ 
ile birlikte 20-3-930 I° ~ 
gfinü saat 14 te pi!ao 'f•>".~ 
dürJligünde müteşekkıl . ~' 
cemiyeti mübayaat koı011 

müracaatları. 
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lmniyet sun~ıüı emin~ nıüzuye~esi 
kat'i karar ilanı 

ikraz No. 
bedeli Muhammen 

kıymeti 

51..ira Lira 
75 1360 9018 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun iımi 
mevki ve müıtemilatı 

Beyoğlunda Tumtum ?1ahallesind~ 
Linardi sokağmda eskı 32 ve yenı 
34 numaralı altmış sekiz arşın üze-
rinde maa çatı ve bodrum kagir 
beş katta yedi oda bir sofa üç 
kiler bir dolap bir daraça bir kuyu 
bir mutfağı havi bir hanenin ta- . . 

İstırati Ef. 
mamı. 

l!S 810 9159 Büyükadada Nizam mahalle ve so
kağında eski. 17 ve yeni 10 n~ma
ralı ytiz yinnı arşın arsa üzerınd_e 
klrgir iki buçuk katta altı oda bır 
ufak sofa bir mutfak ve do~n 
arp bahçeyi havi bir hanenın E d' . 
tamamı. Madam rya ını 

l07o 2250 ı ~36 Ulelide Mimar Kemalettin mab~e
sinde Laleli tramvay cadde60aınt2 
eski 84,50,52 ve yeni 56,58, . ' 
numaralı yüz yetmiş arşın ~zenb~~ 
kirgir nç buçuk katta. ~iri ?rt ~[; 
ufak olmak üzere ~~· .50 8 

d k 
mutfak bir taılık dıgen b~n fı 

k .. b oda ır so a 
oduı olma uzere eş d 'ki 
bir kiler bir taşlık ve altın a 1 

dtıkklnı havi iki haneni~ tamBeamdı . tti B l 
Nahıt ve re n . er 

68s 1782 tn41 İyüpsultanda Emirbuhari ~ahalle-
. d K·-• dd-•inde eskı 53 ve 
ıın e ~a ca ,.... b 
yeni 11 numaralı dört yiiz eş. artın 
Ü 

• d L·ap bir kattan ıbaret 
zenn e a~ d' b' d 

l ••••ndan a ı ır asma o ayı 
moM~ . 
•e yedi yfi.z altmıt beş artın bah~eyı 
havi ot mağazasının tamımı . Ahmet Ağa 

5'5 1100 17311 Kasımpaşada Kazasker civarında 
Gazi Hasanpaşa mahallesinde atik 
Tersane Sıraberberler cedit Tersa
sanekapııı sokağında eski 17, 19 
ye yeni 37, 39 nu~aralı yO:r: ~~ 
.&Jlm üzerinde klrgır Uç katta ılcı 
1>dasi adt tahta ile bölünmüş olmak 

· llzere sekiz oda bir mutfak bir 
kuyu ve albnda adi tahta ile bö-
lwunilf üç dlikkioın tamamı. Mehmet •• 

Hasan Efendiler 
t lQgg 7688 181 n Fındıklıda Mollaçelebi mahallesin· 

de Dolmababçe caddesinde eski 
69, 71, 75 wı yoai 71, 75, 7S nu-
maralı ylh ıeksen d&rt art1n tıze-
rinde klrgir Oç buçuk katta on bir 
oda 6ç ıofa bir mutfak bir tatlık 
bir hamam ve altında iki dnkklnı 
havi bir hanenin tamamı. Hlllnü, lamail, 

Mustafa Nihat Beylerle Mevhibe Fatma 
Bedia ve Emine Behire Hanımlar 

140o 370S 18200 Şehzadebaıında Hoşkadem mahal
letinde Kınktulumba sokağında ea-
',i 6 8 kalp ve yeni 8, 10 numa
ralı tç yUz otuz alb artın Uzerinde 
abfap ftç buçuk kattan ibaret bir 
b6lllğn dokuz oda Uç ıofa bir mnt
fak diğer bölüğü keza dokuz od• 
Oç sofa bir mutfak Ye dört ytız 
elli dört artın bahçeyi havi iki b6-
lliklll bir hanenin tamamı. Bedia Hanım 

S37 960 18598 Zincirlikuyuda Atikalipafa mahal-
lesinde Çukurbostan sokağında eski 
85 ve yeni 83 numaralı kırk arşın 
Ozerinde klrgir dört kattan ibaret 
Uç oda bir mutfak ve altında bir 
dükkAnı havi müceddet bir hane-
nin tamamı. Muıtafa Ef. 

22Q 835 18562 Avratpazannda Hobyar mahalle
ıinde T qmektep sokağında eski 5 
milkerrer ve yeni 7 numaralı dok
san üç artın llzerinde ahpp llç 
katta bet oda iki aofa bir tqlik 
bir mutfak ve doksan artm bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Huan Ef. 160 1238 18958 Unıncarııda Samanviranisami mahal
lesinde Uzunçartı caddesinde eaki 
417, 419 ve yeni 2 numaralı yirmi 
iki artın üze_rinde klrgir iki katta 
Uıtünde bir odayı havi bir dOkkl-
nın nısıf hissesi. Emine iffet H. 

32() 679 19278 Beykozda Y alık&yllnde Canik 
fısbklı sokağında atık 15 mOkerrer 
ve yeni 36 numaralı yllz yirmi iki 
arıın üzerinde ahıap Uç katta yedi 
oda iki sofa bir mutfak ve ftç ytız 
otuz arşın bahçeyi havi bir har:ıe-
nin tamamı Emıne Seher H. 

!S2 878 19~ Ayvansarayda ~tik Musta~apqa 
mahallesinde eski Fınn ve yenı Fınn 
Papaa sokağındaeski 13 ve yeni 17, 
52 numaralı ıekıen bet artın be
rinde klrgir iki katta 4 oda 1 
mutfak 1 kuyu ve 15 arşın bahçeyi 

t havi 1 hanenin tamamı Halil Ağa 
)S 564 19367 Ortakövdıe Katolik kiliseıi sokaiın-

610 1277 19418 

480 1538 19481 

1460 4320 19665 

397 776 19738 

270 1071 19906 

995 5670 ·1996' 

220 1143 19978 

375 7020 20007 

305 ~ '20008 

S9S 1908 20036 

7 - VA"t(JT. 18 Mart 1930 --
d ı es ·..ı 1 mi kerrer ve y• ni 11 
numaralı yetmiş arşın arsa üzer nde 
ahşap 2 katta 3 oda 1 sofa 1 mut· 
fak 1 kuyu ve 33 arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Hasan Ağa 

Fatihte Pirinççisinan mahallesinde 
Kalaycı sokağında eski 1 ve yeni 
l 1 numaralı 83 a~ın üzerinde l<ar-
gir bir buçuk katta biri yemek o~ası 
olmak üzere 3 oda 1 antre 1 kondor 
1 mutfak ve 56 arşın bahçeyi havi 
1 hanenin tamamı 
Unkapanında Hızır bey mahalleain
ie eski Sabunhane ve yeni imaret 
sokağında eski ve yeni 4 ı ;u naralı 
yOz kırk &rfln üzerincie abıap llç 
katta yedi oda iki sofa bir ta~lık 
bir mutfak bir kuyu ve yüz seksen 

Rıza Ef. 

beş artın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Salih Bey 
Topkapıda Takkeci mahallesinde 
Topkapı harici sokaiında eski 11, 
13, 13, 13, 13, 13 ve yeni 9, 13, 
11, 11, 1, 11, 2, 15 numarah 
yüz yetmiı dört arşın üzerinde 
klrgir iki katta bet oda bir aofa 
bir taşlık bir mutfak albnda iki 
dOkkinı ve dok•n UfU1 üzerinde 
ahıap bir katta ortadan balnnmek 
'uretile iki dtıkklnı ve altmıf yedi 
arpn Ozerinde abpp bir katta bir 
dilkkln ve yllz elli iki artın üze-
rinde klrgir bir katta bir ahın Ye 

Oç yUz kırk bir artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Kiryako Ef. 
Ortaköyde Müezzin sokağında eıki 
17,17 mükerrer ve yeni 23,25 numa-
ralı doksan dört artın üzerinde ki-
rgir ftç kattan ibaret ilçer oda bi-
rer mutfak ve m8fterek bir kuyu· 
yu havi bir çab albnda iki hane-
nin tamamı. Sagiran Vecdi ye Ali Ef.ler 
Oıküdarda İmrahor mahallesinde 
Doğancılar sokağında eski 149, 14 
mükerrer ve yeni 153, 155 numa-
rala altmlf bet a'lın iberinde ab-
fBP iki katta iki oda bir kliçllk 
•ofa bir mutbak bir kuyu ve albn-
da bir dllkkanı ve doksan artın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Yusuf Ef. 
Beyoğlunda Kuımpafada Tozko-
oaran mahalluinde atik Mezarlık 
re cedit Tozko~ Tepebqa ao-
kajında eski S8 ve yeni 23 nu-
maralı yt1z aekiz arpn ilzerinde klr-
fİr bet katta yedi oda iki sofa bir 
çamaşırlık odun ve kömürlilğil havi 
bir hanenin on iki hi11e itibarile 
alh hisseıi Kostantin Ef. 
Üıklldarda Altunizade mahallesinde 
Nipntqı caddesinde:eski 1,lmnker-
rer ve yeni 3, 3 numaralı 216 ar-
~ın Ozerine khgir bir katta iç 
oda bir sofa bir mutfak bir kuyu 
bir ahır ve beş dönUm bin üç 
ytb: ıeksen dört arım bahçeyi bavi 
bir hanenin tamamı. Salilı fl, 

Nazmiye ve Nazmiye Roveyda 
namıdiğer GOveyda H. lar. 

Unkapanı'nda Haraççı Karameb
met mahallesinde Fener cadde
sinde ve Han derunu sokağında 
uki 1 ill 28, 21, 23, 23 mllkerrer 
ve yeni 33,35,37,39 numaralı ilç ytiı 
albnlf artın llzerinde klrgir tlç 
kattan ibaret üstnnde yirmi yedi 
odayı ve albnda üç dllkklm havi 
bir ban ( mezkur 1 numaralı odamı> 
tamamı ve 2 ili 28,21,23,23 mO· 
kerrer numaralı Uç dOkklmn nısıf d' Be 
biuesi ) . Muhterem E ıp Y 

Unkapanın'da Haraççı Karamehmet 
bey mahallesinde Fener caddeainde 
eski 31 ve yeni 45 numaralı seben 
yedi artın üzerinde kirgir bir kat· 
tan ibaret bir dükkiıun tamamı 
(mezkm dükkinın üıtüode borçlu-
nun diğer senetle n .. hna mutaaarrıf . 
olduğu han vardır). Muhterem Edıp Bey 
Üıkildarda Rum Mehmetpaıa ma· 
halleainde Uncular aokatmd.•. eski 
~7 ve yeni 73, 75 n~marah hıra yil:r; 
otuz iki artın ll:r:ennde ahşap ilç 
buçuk kattan ibaret alb od~y bi~ 
ıofa bir tqlık bir mutf~k ve dıgerı 
ıeksen sekiz arşın Ozennde ahıap 
"ki katta tiç oda bir küçllk ıofa bir 
mutfak ve Qç yOz arıın bahçeyi havi 
iki hanenin tamamı (mezkftr altı 
odalı hane eskicedir). 

Şerife Hurrem ve Şerife Fatma, 
Fatma Hazıma Hanımlar. 

420 999 20147 Un 1 a po nın-
cia Hızırbey 

mahallesirdc 
Ma ğ a ; a l r 
sokağıs fS· 

ki 1, l miiker-
rer \'e yenı 1, 
3 numaralı 
iki yüz yıı mi 
ik i arşın üze· 
rinde yan ya
na kagir iki 
ahırın tama-
mı. Fevz ye v e 

Bedriye H ı a1 
S255 31950 199 E' ey oğ lunda 

Hacı Mi mi 
mahallesinde 
Kum bara cı 
yokuşu soka-
ğında eski 
40 ila 52 ve 
yeni 66 ıla 

70, 72,52, ila 
56 numaralı 
ılb yüz arşm 
arsa üzerin
de kiğir be
şer kattan 
ibaret altında 
iki dükkanı 
ve altmış ar
tın bahçeyi 
havi iki apar· 
hmanın nısıf 

nissesi. Ali Vefik 
B. 

Yukarada cins ve nevile 
mevki ve müıtemilatı yazılı 
emlak hizalannda gösterilen 
bedellerle talipleri üzerinde olup 
S nisan 930 tarihine müsadif 
cumartesi günO saat on buçuk
tan itibaren müzayedeye müba-
teret olunarak (kıymeti muham
menelerini geçtiği takdirde) kat'i 
kararlarının çekilmesi mukarrer 
bulunduğundan talip olanların 
mezk6r gttnde saat on albya 
kadar •andık idaresine mUraca· 
at eylemeleri Ye saat on aJbdan 
aonra wkubulacak mOracaatla
nn kabul edilmiyeceji ve mezknr 
emlike evvelce talip olanların 
kat't karar esnasında hazır bu· 
lunmadıklan ve başka talip zuhur 
eylediği takdirde evvelki talip· 
lerin mGuyededen çekilmiş ad· 
doJunacaldan IOzumu illn olunur. 

-
lkametglbı meçhul Ermeni mil-
letinden Karabet Efendiye ve 

vefat etmiş ise varislerine 
İ~tarıbul qedtncı fcra memurluğunoan: 

Agop Şiımanyan Ef. zimmetinde 
bailimı mahkômünbih alacağınız 
olan meblağdan dolayı medyunu 
mezburun uhtei taaarrufunda bu
lunan Dayahatun mahallesinde 
küçlik yeni han orta katında 12 
numaralı odanın 3 hisse itibari
le bir buçuk hissesi ve mahalli 
mezkurda Çakmakçılar yokuşun
da 57 numaralı dükkAnın 120 
ıehim itibarile 40 sehim hissel 
ıayiası 26 terinsani 306 tarihin-
de tahtı hacze alınmış idi. T ari
bi mezkurdan şimdiye kadar ta-
kibi muamele edilmediğinden 
mahcuz emliki mevzu haczin 
330 tarihli icra kanununun 118 
inci maddeıi mucibince fekki 
talep ~dilmit ve mahalli ikame
tiniz dahi meçhul bulunulmut ve 
ilanen tebligat ifasına karar ve
rilmiş olmağla tarihi ilindan iti
baren bir ay zarfında 308 - 227 
dosye numaruını mustashibeo 
mtiracaatla ıayam kabul bir gft
na itiraz· dermeyan edilmediği 
takdirde haczin fek olunacağı 
ilanen tebliğ olunur. 

8 frtd 1crotian: Bir deynln temini isti· 
fası için mahcu7. m&sa sandal~ a ve saire 
q4 mart ııırihinde saat on beşte Çadıra
J;r Jfüpazarında satılacağı 
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Cazctcyc gcındcr1'rcd; mrkt•ıpların uzerlnc iclare içinse ld:ıre ) yazıya ~. 
alt ~e ~ Yaı:ı ) işareti J.:on imalıdır. 
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MATBAA VE İDAREHANE: 
ISTA!l>Pn.. Eııbıa i, Ankara racrle•lnde • V AKIT Yt:RDC • 

T .. I. lt70 ( frAFE l~ l ERi) 1971 (YAZI l~LERI) Telsral ı VAKiT, .-t• ı.uı-"' " 

Butiin dünyada imtiyazlı ((111111 - Pippcd) Ot'ııileu ve bei'Ieri k.aut;uk IH 
getı rcm h'. r sistem saycsiııdetlir ki; a rizalı yollarda 

. 
Lastikleri kadar hiç bir lastik tahammül edemez. 

FJRESTONE lastikleriuin kıvnıetirıi anlamak icirı bir defa kullanmak ~afı 
/ /.,. I FİRt::STONE fabrikası dünya~ın en metin ve en mükemmel lastiğini imal ettiği d 

. i \it"~ ' Amerikanın otomobil fabrikalarının kısmı azamı diğer markalara tercihen arabal 
· "\ · "'~t FIRESTONE listiklerile teçhiz etmektedirler. 

~a-" \ / jmı Amerikan otomobil fabrikalannın kahir bir ekseriyetle FIRESTONE lbtiklerini 
~.:;4 1 cib etmekte oldukları resmi istatistiklerle teyit edilmektedir. 

~ .'ı, BEYOGLU CiHETİ HA YJLEHİ: İSTANBUL CİHETİ BAYii 
~Taksim: Amerikan Garajı. Levis Hek VE TRAKYA ACENTALIÖI 

/ ..,~ . · ve şeriki. f Taksim: Otomobilciler kooperatifi. Sirkecide Nur Hanı altın 
~ · ' ,.,. ~~ Beyoğlu: Ford acentası katip Zade Şevrole Acentan 

: ı.{_~ Sabri Bey. M F .k A R 
<-~ ~ Üıküdar: Şevrole acentası Sabri Bey. • aı , · emzi ve 

Kadıköy: Muallim Zade Hilmi Bey. şeriki Beyler 
G. Ayıntap, Maraş, Mardin, Diyarbekir, Malatya, Urfa Umum acentahit s 
Şevrole Acentası Müftü zade Mehmet Hayra, Ali Veli, Mehmet Ali Beyler. 

TAŞRA 
ACENTALIKLARI 

• * "--------
Ankara. Bankalar caddesinde Mehmet Reıit 
Ankara: F ord Acentası Koç Zade Vehbi ve 
Beyler -Ankara: Şevrole acentaıı A. Awni Bet 
Konya : Güzel Zade Rifat Bey- Eıkiıehlr: Al 

Zade Hasan Bey-Bursa: Posta mnteahbidi Hacı Recep Zade Mehmet Fevzi Bey-Edremit: Beminci Hasan Bey - Mersin: Giritli Aıi Rıza Bey-Adana: Mazhar 
ve Mühür Biraderler-Denizli: Cinlov Zade lsmail ve Fehmi Beyler- Isp_arta: Otomobilci Hüseyin Hilsnli Bey-Kayseri imam Zade Ali Kamil ve mahtumu-Milia: A 
Yavaş Zade Hasan Kadri Bey- lzmir: Küçllk Salepçi oğlu hanında Kantarcı oğlu Rifat Bey- Muğla: İstanbul pazan sahibi Ahmet Hamdi Bey-Bandll'ma: Kwt 
Bey -ı,<astamonu: Şevrole acentası Kasap Zade İsmail Bey - Antalya: Tnrk Ta~i ıirketi A. Şev.ki, H. Hnsnti, M. Nuri Beyler-:: Bordur: Kasap Zade Nuri Hamdi Bey 
e~seseaı-Dinar: Kundakçı Zade Mehmet Celil Bey-Ceyhan: Efian Zade lsmaıl ve Mehmet Saıt Beyler-Zonguldak: Taıç~. ogullan Beyler-Sa~sun: J. J. Hoıtraaıet 
ıureklsı- Gireson: J. J. Ho9traaser ve tfirekiıı - Trabzon: J. J. Hoıtrauer Ye ılirekhl-Erzurum: J. J. Hostrasser ve ıurekuı-Uşak: Ozeyır Zade Ahmet Bey. 

D , t H Avr.upa ve Ameri- Yerli malıdıt 80 os asan,· kanın. en mükem-
. mel Dış macunudur 

DANTOS diş mac~nu difleri .100 sene yaşatır, çürütmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve ditlerin J.. 
sinda lmJan tefessühatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrıların~, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gel 
her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupa~a !laima birinciliği alır ve birinciliği diploma'arla müsaddaktır. En büyilk mükafatı ibraz eder. Altın madalya ve oi 
lcı.r almıştır. 20 kuı uşa Hasan ecza d~posu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyamn en enfes, mfikemmel diş mfistah% 

1 

-----·---------·--------------------------·------··-----------------------· Vilayet. daimi encümeninden: · - Satılık Deri 
Bedeli keşfi~ ~üz c;>tuz beş bin üç yüz altmış dokuz lira yetmit Selimiyede yüksek B•~ 

~oku'z kuruftan ibaret Üsküdar- Şile yolunun Heciz - Şile arasında mektebinde koyun ve dana; 
yapılacak köpriller ' kapah zarf usulile 6 ni'san 930 pazar günü risi sablacağından talip clanlııt' 
saat oİı bire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin ehliyeti 17-3-930 saat on birde me 
fenniyelerini müsbit Nafia başmühendisliğinden alacaklan vesaikle be müracaatları. ...-"" 
teminat ~e !eklif mektuplarını vakti muayyene kadar Encümeni Jandarma ıma.dıhonet.I muaıi''~ 
Vila~tt.e tevdi eylemeleri. · tırıden: Elli sekiz kalem edevat f 

l "TA~HlJL ŞEHREıllANETi ILANATI 
· Faııh r,. ~d "~ müdüı qet nden: Balat Lonca Karakol sokağındaki 

5 No. haneı n gayet h:arap ve maili inhidam olmasından 3 
gün zarfında mahzuru izale edilmediği takdirde ebniye kanunu· 
nun "48 inci maddesi mucibince dairece yıktmlacağı adresleri 
meçhul olan mutasarrıflarına tebliğat mekamma kaim o!mak 
üzere iJan olunur. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Edimede Süleymaniye camiinin tamiratı için mübayaa edilecek 

kereste pazarlık suretik 24 şubat 930 tarihinden 19 mart 930 
tarihfue kadar mevkii münakasaya vaz olunmuştur. 

TaJipler 'her gfin öğleden sonra tartnameyi görmek , üzere 
İstanbul evkaf ' müdi\riyeti hey' eti fenniye müdür muavinliğine ve 
paza:hk için cıe 19 , ınart 930 çarşanba günü saat on dörtte Istanbul 
evkaf mtidUrh·eti idare encümenine müracaatları. -

eczayı tıbbiye kapalı zarf tP O' 
na kasa ile satın alınacakbr; il' J 
nakasa nisanın yedinci paı•~e' 
günü saat 14 te lstanbulda ( 
dikpaşada jandarma imalatb•~e 
sinde yapılacaktır şarta~~'' 
imalathaneden verilir tekh ill 
menin tarzı imlası' ve edviyedl' 
müfredatı şartnamede Jllon 
riçdir. ~ 

1 ZAVILE~ 
Tanzifat ve tenviriye resmine ~ıce'"'"'l 

küdar d:ıirei beledi\·esinin 12 cetrl11 ırı~ 
9 :6 ve [134804] n~maralı tahsild_ar01.,,-ı11· 
buzunu zayi cylediğimden bükIJlii 
ğı llAn olunur. 
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Uskıidarda imaret çıkmazında pş. 11b g. 
desinde 8·12 numaralı A. }.~~ 

Mes'ul mildür: Refik ~~-


