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Resmi ve hususi hayatzmzzda dnktilograf lzk 
gün geçtikçe daha fazla ehemmiyet kaza
nıyor. Asnmzz süra.t asrı olduQuna göre 
yazı makinesile yazz yazmakta sürat gös
. termek günün mühim bir meselesidir. 

~.-. .................. 
iıle yeni müsabakamız bu es11s11 istinat ediyor. 

""'' ."'""' 
Yeksnda bir daktilo sürat rr.üsebakası ıçarek Türklyede 

1930 ıenesl daktilo şen piyonunu seçecek ve ona 
kıymetli bir hediye vereceöiz 1 

"' "'"'. '""' 
'::bakaya girecek olan Hanımların matbaamıza müracaat 

lllelerini v b' · 1 · · .. d 1 · · · _____ e ırer resım erını gon erme erını rıca ederiz. 

Yeni anketimiz 
• 

OKUYACACiIZ ? 
Okuyucu 

daima 
adedinin azlığından 
şikayet edilmiştir 

ayramlarda çocuklara mendil, ıeker 
yerine kjta hediye etmeliyiz 

Yarın: 

Çocuk Ve 

Gençlik Sayıfalan 

Teşrii masuniyeti kaldırılabilir mi ? 
1 Dahili nizamname buna müsait değildir 1 I 

Batvekalet tezkeresi 
M•hmut Eut beyin Haydar 

Rifat bey aleyhine açbiı 
davanın takip edeceii 1eyri tah

min ederken,tqrit masuniyet yahu Mahmut Eııt Beyin mııuniye
Meclis tahkikatının mevzuu baha tinin ref'lni iıtiyen tahrirat 
olmasına lmv,etle ihtimal veri- Dünkil nüshamızda Adliye .vekili 

Mahmut Esat beyin teşrii masuniyetinin 
liyordu, bundan evvel gazetemiz- refl hakkında BaşvekAlet tezkeresinin 

de çıkan bir ııra hukuki mGta- meclise geldiğini ,.e meclis tarafından 
lea bunu teyit ediyordu. muhtelit encümene havale edildiğini yaz-

mııak. Meclise gönderilen Başvekllctin 
Dnnkn sayımızda çıkan bir tezkeresi arnen şudur: 

Ankara telgrafı bu tahminlerde- • Jzmir mcb'usu Mahmut Esat bey

ki isabeti göıterdi. Haydar Ri· efendi aleyhine açılan hakaret davasını 
fat beyin de Mahmut Eaat bey mutazammın Haydar Rifat mühürlü istida 

b d d ve suretleri Leff en takdim kılınmıştır. aley in e açbğı hakaret aYaıı, 

lü türlü ıiyasi tehlikelerden ko
rumak için, meşhut cürüm hari
cinde, yalnız büyük cürümlerde, 
vatana hiyanet, irtikap, sahtekir
hk, hileli iflas gibi hallerde teş
rii masuniyeti kaldırmıya imkan 
verir.Hatta bunlarda bile Meclis 
o meb'us hakkındaki delilleri 
kuvvetli görmezse aksine karar 
verebilir. Hakaret gibi madde
lerde ise mubtelit encümenin 
vereceği karar takibatın devre 
sonuna, yani mebusluğun zeva
line hıra kıl ma sından ibaret 
olacak, Meclis de , bu karar bizzat Adliye vekili Mahmut Eı- Bu bapta tahki~ıt icrası teşki!An esasiye 

kanununun 17 inci maddesi mucibince nizamname htıkmünü tesbitten 
at bey imzalile , ~vehllete Büyük Millet meclisinin kararını bağlı 

ibaret olduğu için, bu nizamna-sevkedilmif, usulden olduğu llzre bulunduğundan muktazasının if asın:ı 
me hükmü deği9medikçe encn

bu tezkere, Başveklletten Mec- müsaade buyorulmasını Adliye vck!lctinin men mazbatasım kabul edecek-
lise gönderİlınİftjr. 5·5-930tarihli ve 212 numaralı tezkeresi 

üzerine arzcylerim efendim. tir.B b k k 
B. M. Mecliainde tepil muu- Başvekil: ismet u vaziyette aş a arar 

• · k l l · · beklenemez. nıyetin a dınlmuı talep erını Di"'er ttraftan Haydar Rifat Beyin d 
ı, Şahsi dava olan yerler e 

teşkilab esasiye ve adliye ·enen- evvelce İstanbul üçüncü müstantikliğine 
d maznunun açtığı ka11ılıklı dava· menlerinden mO-kkep bır· muh· verdiği istida sureti de şu ur: -L 

•.. """'~-- __ ya Dirlikle bllkmolunm&& ceza mu-tellt endbnea tetkik _ı-. Malt- • MGddd: Gdacada vmcr Abh 
cu- hanında Avukat Haydar Rifat Bey. Maz· hakemeleri usulii sarahati ica-

mut Eut Bey hakkında maznun nun: Ankarada Adliye Vetlli Mahmut bmdan oldutuna ~re de Mah
sıfatile tahkikat yapılabilmek Esat e. mut Esat B. in davasını bu da
için gelen bu talebi ıimdi bu Maznun bundan üç ay kadar ev,·el vaya talik etmek kanun zarure
mllfterek encDmen tetkik ede- Adliye zat işleri müdürü ile VckAJet ti olur. Şu halde Haydar Rıfat 
cektir. komisyonlarında çalışmakta olan Vasfi B.aleybindeki (baka.ret) davasını 

Raşit Beyler huzurunda aleyhimde karar anına kadar stıriıpgötürmell 
Bununla beraber timdiden fU- "edepsiz,, gibi sözler sarf etmek suretilc ve orada durmak ve b.Sylece L ;r 

na bOkmolunabilir ki Haydar vckar ve havsiyetimc taaruz etmiştir. müddet efkln umumiyenin hü\ · 
Rifat B. in hakaret maddeain· Bu hareketi, ceza kanununun 482 inci iktif k 

mü ile · · a etme lizımgeL· den açtığı dava İçin lzmir meb'· maddesine tevafuk eder. cektir. 
uaunun tqril maauııiyetini kal· Usulü muhakeme kanununun 344ün- Teehhllr kanun zaruretlerindt"ı 
dırmlya, e"eli M•clı'sm· , kanan cü maddesi mucibince mumaileyh ıley- il . l w. : d " · en ge ecegıne gure avcıyı 
bükmOnde olan dahili nizamna· hine şahst dava ikame ediyorum. Adale· mutlaka neticelendirmek içın 

• n--.. de etnı• tin muktezası ifa buyurulmasını hürmet-
mesı m....- ıyor. 1 i1tirham eylerim efendim hazretleri. millet ~ekiletinin fedasına ka-

Bu nizamname nıeb'ualan değil, c Haydar Rifat ı ~~~dilemiyeceğine htıkmede-
meb'ualuğu, millet velclletini tür· \i. ~ 

930 Bütçesi Taksimmeydanıdüzeliyor 
Müzakereye bu
gün başlanıyor 
Ankara, 16 (T eJefon) - Ya

nn Millet meclili 2 de toplana
rak 930 biltçeai ndlzakereaine 

ba9lıyacakbr • Bu miinaaebetle 
Maliye vekili mühim beyanatta 
bulunacaktır. 

Evlenme merasimi 
Gezi Hz., Fevzi Pat• Hz. nin 
büyük kerlmelerinin akit me

reıiminl t•reflendlrdiler. 
Ankara, 16 (Telefon) Din 

MÜfOr' Fevzi Paşa Hz. nin 
büyük kerimesi Hammefendi 
ile tayyare erklnı harp binbqı
lanndaa Şefik Beyin akitleri 
yapılmlf, ltU mGnasebetle Türk 
oca;uıda bir su•are verilmitlir. 
Suv•ecle ReiaicGmbur Hz., Ba.
vekilimiz, Vekiller, Sefirler, Meb'
uslar, Paıalar ve birçok zevat 
refikalarile bazar baluamQflardır. 

yakında abidenin etrafını muntazam 
bir halde göreceğiz 

Ta'Jr.simde f~llyd 
T akıim meydanında yollann etrahndaki bahçenin tanzimine ehem

miyetle devam edilmektedir. Dlin cuma ve havanın yağmurlu olma
sına rağmen elli amele sabahtan akşama kadar çalışmıştır. 

Emlak tirketinden alınan ha» arazideki toprak yığınlanmo da 
yakında kaldırılmasına başlanacaktır. 

Meydanın tanzimi on pne kadar bitecek ve abidenin etrafında
ki tahta perde de kaldınlacakbr. 
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Bulgarıstanda otomobıl ınhisarı ı Samih 8 . Ankaradj,. 

İtalyanlara verilmesi İngilizlerle Tevkif tevkif üstüne Ankara, 16 (Telefon) - ., 
tanbul Şehremaneti merıı~~i. 

Fransız arı kuşkulandırdı Gandi taraftarlarından fOO kişi ve gazete mildür Samih B. buraya ge 
müvezzileri mevkuf! Emanetle Vilayetin tevhidi ınu· Varna Jiınaıunda da İtalyanlar için serbest bir 

mıntaka ihdas edilmiş 
4 fi 

ita/yanlara serbest. bir mınta!ra ı·triltn Varna limanı 

Sof yadan Şikago T ribtin ga- Askerlik çağına girmiş olan 
zetesine bildiriliyor: her. genç, sekiz ay müddetle me-

Bulgarİstanda yük ve yolcu sai taburun~a çahımakta ·~ bu 
otomobillerı inlıisarının gizli mD- ıu~etlc yol ınş~ab muvaffakıyet-

k 1 . • 1 le ılerlemektedır. 
za ere er netıcesınde talyaya ------------
verildiği hakkmda ortaya çıkan 
bir haber gerek Amerikan, ge
rek sair devletlere mensup oto
mobil fabrikaları vekillerini bü
yilk bir hayrete dtlşilrmüştnr. 

Bundan başka M. Musolininin 
müzakereye murahhas olarak 
gönderdiği memurlar Varna li
manında İtalyan motörlerile tah
mil ve tahliye edilmesi için ser
best bir mıntaka da temin et
mişlerdir. 

Vakıa bugün için Bulgarlsta
nın motör ve otomobil sarfiyatı 
pek ehemmiyetli değildir; fakat 
lngiJiz ve Fransız fabrika vekil
lerinin fikrince bu hareket, Mu
solininin Balkanlar üzerindeki 
müstakbel tas vvurlarını göster
mektedir. Bulgaristanm İtalyaya 
gösterdiği bu ticari milsaadat 
Fransa ve İngiltere taraf andan 
şiddetle protesto edilecektir. 

Son iki sene zarfında mecburi 
mesai usulUnü tatbik etmek su
retile birçok gUzel yollar kazan
m}Ş olan Bulgariıtana İtalyanlar 
tarafından iyi bir otomobil müş
terisi nazarile bakılmaktadır. 

Aktettiği muahedeler muci
bince asker toplayıp talim yap
bramıyan bulgaristan, bunun 
yeriAe mecburi mesai usulünü 
tatbik etmektedir. 

Ehli hayvanlar 
ee 

lzmirde bir ser
gi açıldı 

İyi hayvan yetiştirenle
re mükafat veriliyor 

lzmir, 16 (A.A) - İzmir vill
yeti hususi mubaseb esince ter
tip edılen ehli hayvanat sergisi 
bugün Burnovada Ziraat mek
tebi bahçesinde bir çok halk 
muvacehesinde açılmııbr. lktıaat 
vekaleti müsteşarı Abidin Bey 
damızlık atlar hakkında müfit 
beyanatta bulunmuştur. Birkaç 
gündenberi yağan yağmurlar 
hasebile villyetin bir çok yer-
lerinden iştirak edilmemiştir. 
Sertye yedi yerli ve mntebakisi 
Arap ve Macar olmak Ozere 
on üç tay, sekiz yerli binek, dört 
yerli koşum, on ecnebi binek, 
on üç ecnebi koşum, altı mer
kep aygırı, beş boğa, on iki 
inek, üç tosun, beş döğe, onye
di koç, dokuz koyun, beş maltız 
ile yumurtlayıcı uklardan bet 
tavuk, dört horos iştirak etmiş-
tir. Her cinse mahsus tefrik e
dilen üç derece için beş liradan 
altmış liraya kadar mükafatlar 
tevzi olunmuştur. 

AK · ı ın tefrikası: 175 
azan : Hüseyin Rahmi 

Hotbin düşünüşlil erkekler bir erkek için hemen hemen bir 
zamanlar bütün fikirlere hakim- yiğitliktir. 
d.ler ... Ağızlarından çıkan söz- Kadm erkek mUnnsebetlerin-
ler hemen kanun ve adet olur- deki telikkiyatın bugün hemen 
clu. İşte bu telnkkiler kadın hu- büsbütün değişmiş olmasına rağ-
lmkunun insnfsızca şuursuzca zi- men timdi.. Elan bu yanht an-
yaına sebep olmuştur. Ve hala ane dünyanın çok taraflarında 
bu haksızlıklarda temerrüt eden hliküm sürmektedir. 
erkekler vardır. Bir milletin medeniyetteki yük-

Gayri meşru mUnasebetler selişi erkeklerinin kadınlarına gös-
iki kişi arasmda işlenir.. Bina- terdikleri hörmetklrhğın derece-
enaleyh bu gtlnahın mütesaviyen ıile ölçOlilr. Bu sadette tuhaf 
iki cinse taksimi lazım gelmez olduğu kadar acıklı bir misal 
mi? Hayır. Erkek bu masiyetten arzedeceğim •.. 
üzerine hiç toz keadunnaksızın Fransızca bir eıerde okudum. 
giller yfiz ve temiz yUrekle çıkar. BedeT'i araban biri eşyasımn ya-
Ve kadının Ozerine elan galebe- rısını merkebine, yansını da ka-
sini büyük bir kahramanlık ifti- nsına yükleterek yola çıkar. 
harile etrafına anlabr ... Bütün Kendisi boş sırtla keki çubu-
mayubiyet sukut eden dişiye tunu yakıp bu iki yOklünln ar-
yiikletilir. kasına düşer.. Yol gittikçe ten· 

Kadın için reıalet olan birşey balatan ve yubcı hayvan teh-

amelesinin tatbikı hakklDda D
1
a· 

Bombay, 16 {A.A.) - Tuz ambanna bir akın yapmak için ba sabah Shiroda· biliye vekiletile temasta bu u· 
ya gibilek üzere vapura binerlerken Gındinin taraftarlarından 100 kişi poli~ler 

tarafından tevkif edilm~cir. nacaktır. 
Bombay kongrelerinin intişarı dün menedilmio olan bülteni bu memnuiyete Ankarada ilkbahar 

rağmen bu sabah neşredilmiştir. Gazete müvezzileri te•kif olonmnştur. koşuları başladı 

Hindistan b Ü 1bÜ1 Ü gü~0!:~~.:~1kı~~:0:l ;;;; 
M d N •d l k•f nnm birincisi parlak bir s11re a am al U ev 1 ve yapıldı, Meclis reisi, Baivekil, ~: 

tahliye olundu. killer, meb'uslar vardı. Çok ı~· 
&mbay 16 (A.A.) - Gandiye halef olmuş olan madam Naidu, bütÜn gece rt· labahktı. Koşular çok gtizel O~· 

rafını çcYiren polis kordonunun onasınd:ı çömelmlo bir nziyeue kaldıktan &onra Tay koıusunda Zeydullab · 
bu sabah te\'kif edilmiştir. Maamafih te\'kifini müteakip hemen serbe5t bırakılmıştır. endinin Selması, halis kan lııf 
Hintliler mücadeleye şiddetle devam edecek Hz atlarına mahsuı rağbet; 

Allahabat, 16 (A.A.)- Hint ittihadı kongreleri komite!!, bir silr!i karar suret· şuaunda Batvekilimizin Olg J 
Jeri kabul eımiştir. Bu karar suretlerinde silAhsız iraaulılik mücadelesinin teşd it Keçiören koşusunda Akif ~ ~ 
edilmesi Jngiliz mensucatile İngiliz banka ve bahrl müeasesıttnı n buna mümasil haliı kan İngiliz Ondronil"" 
ırıüessesata hoykot edilmesi, tuz aleyhinde açılmış olan cidalin dabı geniş bir sa- birinci ıelmişlerdir. 
hada icrası tavsiye oıunmaktadır. Urf ada idman bayrat111 

90 kişi yaralı 
Mymmensingh (Bcngale), J6 (A.A.) 

SilAhsız iıaatsizlik taraftarlarının hükOmet 
memurları rarafından bayilere içki verme
lerine mümanaat edilmesi üzerine zuhur 
eden kargaşalıklar esnasında takriben 
90 kişi yaralanmıştır. 

50 yaralı hastanede 
Mymmensingh (Bengale). 16 (A.A.)-

içki yüklü bir arabaya refakat eden hif· 
kCmet memurları birçot halk kümeleri 
üzerine ateş ıçmağa ve ahaliyi dağıtma· 
ğa mecbur tatmışnr. 50 kadar yaralı 
hastaneye yıtınlmıştn'. 

Madam Naidunun yengesi 
Bombay, 16 ( A. A. ) - NaJdunun 

bu sabah tevkif edilen yenaesi Madam 
Kamaladevi Shattopadlıyaya 6 ay adi 
hapse mahkQm olmuştur. 

Gandi ile müzakerat başlıyacak mı ? 
Bombay, 16 (A.A.) - Liberal mahafilde, hükQmetin Gandl ile müzakerata giriş· 

mek üzere bir teşebbüste bulunmasına intizar edilmekte olduğu beyan edilmektedir. 

Müttehit Avrupa devletleri 
M. Briyan bu hususta verdiği notada ne diyor? 

Paris. 15 (A.A.) - Frnnsanın Avrupa bükOmetl müttehldı:sine mntea1tlk notası 

cumarte~I ak~ı ı matbuata te\•di edilecektir. M. Briand'ın bu notada ı-ı'!mfyeti ak
nnı kadrosunu teklif etmekte Ye temsil edilecek devletlerin hukuku hükümranisine 
riavet edilmek şartile bunun yerine husust bir retklltt ihdasını tavsiye eylem~kte 
olduğu söylenmektedir. Bz hususi r~ldltt vakit vakit toplanacak olan bir konfe
rans vasıwile Avrupa devletleri cemiyetine miltealllk olan ve umumu altkadar 
eden muhtelif meselelerden haberdar olıc:ıkur. 

M. Morf 
Maliye vekillmizle temasları

n• batladı. 
Ankara 16, {Vakıt) - Malt mütebas· 

sıs M. Morf Maliye vt'kililc devlet ban
kası etrafında iki saat görüşmüştür. Mü
tehassıslar banka hnkkındaki raporlarını 
tamamile vemıişlcrdir. 

Nansenin cenaze merasimi 
O!lo 15, {A.Al - Nansen'in milli 

cenaze merasimi hu ayın 17 inci günü 
icra edilecektir. 

likelerile dolu bir beyabandır. 
Filvakı ıısız bir dönemeçte kar
tılanna birdenbire mUthiş bir 
aslan çıkar .. 

Yalnız kendi canının kaydında 
olan erkek Arap ne yapsa be
ğenirsiniz ... Hemen merkeple ka
rısını ileri sürer. Kendisi bu iki 
canh siperin arkasma sığınır .. 
Önde facia başlar.. Arap bu 
fırsattan bilistifade yakındaki 
bir ağaca tırmanır .... 

Neticeyi sormayınız. Bu kıs
sayı hikayeden maksadım er
kek arabın nazarında merkeple 
karısı arasında kıymetçe bilyiik 
bir fark olmadığını göstermek
tir. İkisi de efendilerinin en ağır 
hizmetlerini glSrmek için yara
tılmışlardır. 

Medeniyetle bedeviyet arasın
daki bu mukayese kadına dair 
telekkiyabn fikri yOksekliii ve 
iptidailiğine güzel bir mehek 
olacağını göstermiyor mu? Kadın 
hangi muhitte muhterem, hangi
sinde muhakkanhr. işte bu mi
yar ile herhangi bir milletin se
viyesini tayin etmek mümkündür. 

Beıeriyet yenileniyor. Yani ha-

Yapı l~yihası 
Anlcara I 6. ( Vakir ) - Dahiliye ve

ktleti yeni bir yapı kanunu IAyihası ha· 
:zırlamaktabır. Bu ltyihada bahçeler, ev· 
)er, parklar ve sokaklann yapılışları hak
kında maddeler vardır. 

Telgrafçıların grevi 
Paris. 15 [A.A]- Gerek Paris ve ge· 

rek viltyetler telgraf ve telefon santral· 
lerinde !aat J 1 de başlamış olan kısmı 
grev saat l 4 te hitam bulmuştur. Umumt 
hizmetlere ait bu gibi inkttaların tekerrü· 
rüne mani olmak üzre icap eden tedbir
lerin ittihazına karar verilmiştir. 

yata uymıyan eski kanun ve 
adetler klSklerinden sökOlüyor. 
Bu mUşkUI ameliye içinde hep
simiz didişiyoruz. İtiraf edelim ki 
mazıyı sökörken an'anavi ruhu
muzdan kopan feyler de var ..• 

istikbal ile henüz birbirimize 
biganeyiz. Yaşanmış ufuklardan 
yaıayacaklanmıza geçerken meç
hulün sisleri içinde aradıklarımı
zı birden bire bulamıyoruz. Ba
Hn da aldanıyoruz bütün tebed
düllerine uymağa uğraşhğımız 
zaman da belki biraz bizi yadır
gıyor. En büyük güçlük ahıma
mış olduğumuz bir fazileti ikti
saptadır. Tenbel birden bire ça
lışkan olamaz. Terbiye ve idman 
sistemlerile onu bu fazilete ıev
ketmek lizımd1r. Ağır ağır ruhun 
nnsiyetile fazilet itiyat halini ala
rak ahllk ıellbet bulur. 

Yenilenen kanunların içinde 
timdilik en buhranlı görüneni 
izdiYaçhr... Bugün ekseriyetle 
mer'i kanunlar dahilinde vuku 
bulan her izdivaçtan beklenilen 
imtizaç g6rillemiyor. 

Hayat pahahhğı Ye diğer bir 
çok sebeplerden dolayı buıün 
bir aile tqkili her erkek omu-

Urfa, 16 - (Vakıt) - Bu~ 
orta mektep ve ilk mektep!~ 
son ıınıf talebelerini? iıtir~ 
yapdan idman bayramı çok t'"' _ 

lak oldu. Muallim Vedat ~fı 
beden terbiyesi hakkında fayd"' 
izahat verdi. 

Ankarada futbol 
Ankara, 16 (Telefon) - s~ 

gtinkü likmaçlannda Ç~•~ 
birinci takımı Alhnordu birıO jJİ 

sini ve İmalib Harbiye ikioC 
Gençler birliği ikincisini yendile!• 

İzmir lik maçları 
Izmir, 16 (Vakıt)- Bugünkll Uk ~: 

çında Sebat ve Göztepe ikişer gotlt 
raberc kaldılar. 

l\1ısır kredi f onsiyesj,.. 
Kahire ı ~. (AAj - Yuzı.le uç rt· 

izli ikramiyeli Mısır kredl fonsiyc tab<I 
terinin bugünkü çekilişinde: d~ 

1886 senesinde çıkınlmış tahviller il 
234, 122 numara il tahvil 50,000, 190: sO 
ne.sinde çıkarılmış tahvillerden 45 ~ııd' 
numaralı tahvil 50,000, 1911 'ene: art 
çıkanlmış tıhvi1lerden t 94,365 nul!I 1 
tahvil 50,000 Frank ikramiye kazırıdl-1• 
)ardır, 

Halı boyacılığı ~ 
Ankara 16, ( telefonla) lktısat "'d>' 

Jeti halıcılık boyaları için AvruP' 
bir mfüehassıs getirtmeğc karar vct~İ 
Maden mühendis tale~d~~ 

Zonguldak 16, ( Vakıt) - M 
1
,A 

mühendis mektebi son sınıf tatebt l!J' 
Balya havalislnde !>tal için lstanbulı ,_ 
reket ettiler. Şehrimizde C11"1e& bir dt ~ 
nayi mühendis mektebi açılması teki 
etti. 

.,,e 
zunun tahammnl edeuıı, 1 ceği bir yfiktnr. Bu ağır~' 
hafifletmek için iki tarafın hil, 
ve iktısadi birçok aile kayıtl•~ 
dan serbestlendirmeıine uğt' ,< 
lıyor. Fakat muhterem henıf ~ 
terim sıkılmadan, ııkmadaıı ~Of 
yllzlerimiz kızarmadan bu _,ıl 
hayvan taşkınlığını ıize ., 

anlatabileceğim?. lı'tl 
Bu buhranların şimdi en ~· 

ihtilil devrelerini geçiren rıs~rP' 
leket Rusyadır. izdivaçta ııı ~ 
kün mertebe tabiate yaklaşılOS 

1
, 

isteniyor. Rusya bUtOn d~:de 
için izdivacm müstakbel ıekP'!' 
önayak mı olacak? Ba çı bil' 
arkasından gidecek milletltt 
lunacak mı? Maazallah... ,, pi' 

Komünist izdivacının baS1 ~~ 
muk ipliğindendir. Akti do .. ~ 

•k' tat'" kolaydır çöıillmesi de, ı 1 ·ıe he' 
veyahut tek tarafın arzusı ,._ o 

ı d·~ıh men talak vukubulur. z 1 e1tif 
derecede büyük bir . ser!ıuo•ıı 
mutazammmdır ki evlı b ço' 
bir erkek diğer kadmlar~~ gibi 
cuklara malik olabilecegı del' 

k kier 
kadın da başka er e 
gebe kalabilir. (BitnıtdJ1 



Çzrçzr, Kestane, Fındık mesirelerine gitmek 
için yapıla.cak masraf l11r 

M.esar burnu ve Sulardan bir manzcıra 
8 v zın iki sahiline bakbğmız meşhurdu. Şifa ve Fındık suyu-

vak:g:amuriyetin çoğunu Rum- na araba ile yedi dakikada. ~
eli tarafında, azını da Anadolu dilir. Arabalar bu mesafe 1çın-
kıyılarmda görürüz. Biri ne ka- de ~O kuruş alırlar. 
d sakin ve bakımsız ise kar- İkı su başında da kahve 'le 
ar . ·ı 'k' k şısı aksi olarak neş'e ve kah- nar~ılesı e tanına~ ı ı ır 

kaba ile sUslii gazinolar ve ev- gazmosu vardır. Fıatler 15-20 

l l doludur. kuruş arasındadır. 
ere bü ''k b. t 

Y · h 11 · · Mesar Hünkir suyu yu ır epe 
enıma a eyı geçınce .. . . b 

d 't'b egv lence uzerındedır. Arabaler u tepe-burnun an ı ı aren . 50 
l . b 1 M sarburnu Sarı- nin eteğine kadar gelır ve 

yer.~r~ ka~ a~d' ~.. ..d ~ 11 70 kuruş alırlar. Yol yukarıya ka
yenn ıs efes.ı ırl. oMpru ~ rn~na dar bir parça sarptır. Bunun 
mil mesa esı o an esar u 

1 
k ki 

zikzak a mıyan şirket vapurları için yaya o ara. v~ya e!e e 
Y P 1. l b' . · çıkılır. Tepedekı gazıno bogazm 

58 dakikada ge ır er ve ırıncı hak 
. . . el 46 5 'k' · en güzel koylarına ar. . . 

mevkı gıdıp g me t ı ı~cı Gazino fiatleri diğerlennm 
41 5 olup vapurlar ~ tarıfe 'd" S 24 saatte 2 ton ' d l aynı ır. u 
mucebince hareket e er er: akar. Safiyeti 3 derece mikya-
Ko2rac1 .. Me .. rbur::::, Me.oaritarnandan K6prÜJ'• 

- 8 9 ~~~~ 5,4 
7,19 Cuma glinleri sular binlerce 9,5 

ıo,;; 

12 

8.46 ailelerle dolar ve şirket vapur-
8.49 ları en çok yolcusunu bu iske-

1o,ı9 ley\! çıkarırlar. 
11 ..'59 Akşam üstü Büyükdereye uza-

12.5 
ı.2~ 

3 
s.ıs 
6,5 
8,5 

14.49 nan ve geçen sene mükemmel 
16

•
45 

bir şekilde tamir edilen rıhtım 
~ ~:~! boyunda neşeli gezintiler ve 
I9,:i4 gece piyasaları da başlı başına 
20,50 bir alemdir. 

Nefsi Mesarburnu ve Sarıy~r Haluk Cemal 
de büyük rıhtımdan ve ~ess~z 
sıra kahvelerden başk~ hıç bır 

. e yoktur Fakat ınsao da-
mesır · 
hile doğru uzanınca ağaçlıklar 
arasın da gene güzel ( sular) la 

karşılatır. 

içki aleyhtarları 
1 Gelecek cuma bir vapur 

ienezzü h •i vapılacak 
İçki düşmanlarının yeşil günü 

Bu lezzetli ve saf sular (Çır-
çır), (Şifa), (Kest~~), (Fındık) 
isimJerile her bırı ayrı bir . 

önümüzdeki cuma tesit edile
cektir. cuma günü azalara mala · 
sus bir vapur tenezzühü tertip 
olunacak, meccenen içki aley-mesire içine akar. 

(Çırçır) suyu iskeleden iki 
tarafı yaşlı çınarlarla süslü uzun 

ldan yarım saat sürer, araba r.: 10 dakikada gidilir. İstan
bulda hiç görünmeyen tek ath 
ve iki taraflı çekçekler buraya 
kadar, 50, faytonlar 80 kuruş 
alırlar bu fiat hemen maktu 

hinde rozetler dağıtacaklar, si
nemalarda içki aleyhinde filmler 
gösterilecektir. 

'I Bu akşam 
ıı Sinemaları 

1 Alkazar - Mülazim Ahmet 
Alemdar - Şehir uyurken 

gibidir. 
Çırçırda sıra sıra ağaçlıklar 

arasmda setlerle çevrilmiş bü
yük bir gazino vardır. Su bura
ya 24 saatte 2 ton vererek kii
çük bir çeşmeden gelir. En saf 
suyun nefaseti 11 ile S arasında 
olduğuna nazaran Çırçır suyunun 
derecei nefaseti 5 mikyasındadır. ııl 
Gazinoda arasıra bir çalgı bulu
nur. Ve adam başına kahve çay 

Asri - Aşk yüzünden hırsız 
Beşiktaş Hilal-Gençlik çılgınlıklar 
Ekler - Son emri 

1 

Elhamra - Parisli ~rk1cı 
Etuval - Esrarengiz suvarl 

Majik - Müthiş Aklini 
Melek - Brodvey kuklası 

Opera - Paris kızlan 
Şık - Kanlı vas1yet 

Bar ve Müzikholler! 

25 kuruştur. İsteyen aileler ga- Garden - Naneli Balet, Bekefi, 
zinodan iskemle yerine bir (hasır) il 
alırlar, bunun üzerine yerleşir

Vantura 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize. 

: 

' 
1 

1 

ı ·ı 

ler. 
Cırcırın hasır alemi. çok 

ve U dina T arsov ı 11 
ı ı ı 
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'\1577i\ 'iV? 'İllİİl[ Günün 3ivaseti 

\:.! lfil~ J_J_ İspanyol karğaşalığı 
ıı::::::=-ii====~==================I 

M. Gt'andinin 
nutku 

Müteveffa jeneral ••Prtmo dö Ri
vera,, diktatörlükten çekildi çe

kil<"Ii ispanya isyan ve iğtişaş dalgalan 
arasında Madritte, Barsölonda, Valansiyı 

I• talya hariciye nazll' M. Gran- da, Saragosta tezahürat yekdiğerini takip 
dinin meclisi meb'usan bütçe ediyor. Bilhassa Madrit Darülfünun talebesi 

müzakeresi esnasında ahiren arasında müfrit ~ikirlere saplanmış olıın
irat ettiği nutuk cihan siyaseti lar kanlı hadiselerin vukuuna sebebiyet 
ile alakadar olan bütün maha- vermektedirler. Başvekil jeneral Beren-

ger'in " hertürlti vasıtaya müracaat ede-
file derin akisler uyandıracak rek,, sükOnu muhafaza hakkındaki azmı
ehemmiyet ve mahiyettedir. nın boşa çıkmak ihtimali günden güne 
Çilnkil Londra konferansına ziyadeleşiyor. 
İtalyan murahhası olarak iştirak İspanyol halkının hükümdar ailesi 
eden M. Grandi bu nutkunda hah- aleyhine dört beş senelik diktatörlüğün 
ri tealihatın tahdidi meselesinde devamınca biriktirdiği kin ve garaz hissi 

devletler arasında bir itilaf hu- ;~~.edelerde akan kan ile şiddet peyda 

sulüne mani olan esbabı btitün SJltanat hanedanı ile millet arasında 
çıplaklığile teşrih etmiş ve umu- açılan uçurumu doldurmak ihtimali 
mi harbten sonra mağlup mil- günden güne azalıyor; güneşin hür ve 

letler sıfatile adeta insanhk çer· müstakil bir cumhuriyet ispanyası üze
çevesinden harice çıkardan bü- rinde doğacağı gün gerey gibi yaklaşıyor. 
yük bir beşeriyet kitlesine kar- Filhakika hükümdarlık taraftarı olan

ı• artık galipler tarafından yeni ların miktarı günden ,;üne azalmaktadır. 
bir vaziyet almak, sulh işlerine Müfrit komünizmi istiyenlerin mahdut 

galipler ve mağlupler diye muh- olmakla beraber cümhuriyeti özliyen
telif milletleri ikiye ayırmaksızın lerin adedi gün geçtikçe fazlalaşıyor. 

Vaktlle hüki'lmeti mutlaka taraftarı olan. 
tetkik ve mütalaa zamanı gel-ld lar bile şimdi meşrutiyete temayül 
miş o uğunu şayanı dikkat bir etmişlerdir. 
medeni cesaretle söylemiştir. Cümhuriyetçiler, teşkilAtını tamamla-

M. Grandinin söylediği sözler maktadır. Bunların başında Darülfünun 
yeni keşfedilmiş hakikatlerden profesörleri bulunuyor; talebe müessir 

mlirekkep değildir. bir propagan.1a yapmaktadır, amele 

Bilikis bu sözler daha evvel kısmı ise harekete hazırlanıyor. 
muhtelif devlet adamlari tara- Jeneral " Berenger" vaziyetin ne 
fından çok lcerre tekrar edil- kadar endişeli oldu~nu ibate eylediğin· 
miştir; fakat itiraf etmek lazım- den intihabatı 1931 senesi lptidasına 

talik etti 
dır ki şimdiye kadar mağlup Fakat acaba İspanyol milleti o zamana 

memleketler namına söylenen kadar sabredebilecekmi? Hunhar Vcst
bu sözler galip memleketler ara- gollarla., ateşin Arapların kanı katışık 
smda mühim bir mevkii olan evlı1tlan hareketlerindeki itida1sizlikle 

İtalya hariciye nazırının ağzın- tanınmışlardır. Binaenalayh eğer intiba
dan çıkınca tamamen ilk defa battan mukaddem büyük bir kargaşalık 
duyulan yeni hakikatlar tesirini ispanya şiphi ceziresini kana boyarsa hay. 
göstermiştir. ret edilmemelidir. Bövle bir .halin vukunnda 

Bizim anladığımıza göre M. kıral « Alfons » un kendisini kurtanp 
Grandi yalnız şunu istiyor: İtalya kurtaramıyacağ:ı keyfiyeti ise şimdiden 
·ı F d h d kcstirelemiyccek bir kaziycdir. 
ı e ransa arasan a erşey en~ ,,_ . ;c ,. .,, ~~ .· il r._ ... ~_, 
evvel hukuki noktadan müsavat :m.. ~ 
e141mın kabul edilmesi. Bir kerre 
prensip itibarile böyle bir hak 
kabul edildikten sonra filiyat 
sahasında onun tahakkuk edip 
etmemesi ltalyanın arzu ve te
şebbüsüne ait bir mesele olur. 
Ancak F ranaa tarafından İtalya 
için böyle bir müsavat esası 
kabul olunduktan sonradır ki 
her iki taraf birbirine karşı her 

· tOrlü emellerden feragat etmiş 
addedilebilir. 

Filhakika her devlet kendisi 
için bir müdaffaa ihtiyacı ta· 
sanur ederse ve bu ihtiyacın 
hududunu gene kendisi çizerse 
devletler arasında tesJihabn 
tahdidine biç bir vakit imkan 
kalmaz. Eger dünya yüzünde 
hakikaten aulh ve asayişin tees-

ılisii matlup ise bu maksat sadece 
her devlet için kendini müdafaa 
edecek harp vesaitini tayin et-
mekle değil, her memleketi di
ger memleketlere tecavuz ede-
miyecekf bir hile getirmekle 
mllmkün olabilir. Bu vaziyete 
göre İtalyanın Fransaya karşı tes
lihat noktasından müsavi olmak 
iddiası tamamen yerindedir ve 
gene ayni noktai nazardan İtal-

Y crım aıır tc~/k.t : 

VAKiT 
17 MA YJS, 1880 

.._...._._, .................. _ ..................... . 
itfaiye alayı muallimi Kont 

Zeqiniye Mirilivahk rütbei 
refiası tevcih buyurulmuş 
olc:!uğunu La Türki yezıyor. 

'f 

Belken 'fbfceziresinde bir 
heyeti müttefike tetkiline 
dılr Gladıtonun teklifine 
c!ereoel nihayette muhale
fette Almanya VQ Avustur
ya müttefiktirler. 

istikraz şayiaları 
Tan gazetesi Dayinlerin bir 
tebli~ netretmesini istiyor 

" Ajans Finansiyer ve Eko
nomik,, in verdiği habere göre 
20 milyon dolarlık bir istikraz 
al'ti için Türkiye ile Kreuger and 
T oll grupu arasında başlamış: ol· 
an müzakerat çok ilerlemiştir. 
Diğer lngiliz menabiinden gelen 
haberlere göre Ttirkiye maliye
sinin tanzimi için Osmanlı ban
kasımn milzahereti ile dayinler 
meclisi tarafından hükumete 460 
milyon Türk liralık bir istikraz 
teklif edilecektir. Bu istikraz ha-
aılının bir kısmı borçlann gele
cek üç senelik mürettebabnın 
tesviyesine hasredilecektir. 

"Tan,, gazetesi bu hususta 
muhtelif menabiden gelen haber
lerin yekdiğerini nakzettiğinden 
bahsederek Düyunu Umumiye 
Dayinler meclisinin bu hususta 
bir resmi tebliğ neşretmesini 
tavsiye etmektedir. 

ya gibi büyük bir devlet değil 
en küçük bir memleket bile o 
hakkı istemek salahiyetini haiz
dir. Maalesef şimdiye kadar tes-
lihatın tahdidi maksadı ile top
lanan konferanılarda daima bü
yük devletler teslihat hakkını 
ve müdafaa ihtiyacını kendi in
hisarlarına almak, bilakis küçük 
devlet'eri müdafaa hakkından 
ve teslihat vesaitinden tecrit 
etmek maksadını takip etmişler
dir. Harp hakkını yalnız bir kı
sım devletlerin inhisarına ver· 
mekle milletlere sulh ve mü
salemet getireceklerini iddia 
eden diplomatlar acaba kendi
leri gene kendi sözlerine ınanı
yorlar mı? 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 
Zavallı Boğaziçi! · 

Ne zaman Kızkulesinl geçip 
Boğaza doğru açılsam, ken-

dimi Cennete giden bir yolda 
sanının. Hele Kandilliden sonra 
manzara o kadar dilberleıir ki. 
dflnyayı menfur arkasından sey• 
reder gibi olurum. Her yer oka
dar renk ve ıtıkla dolu g&rilnQr. 
Kızıl, mor, yqil kaviıler. yumu
ıak çizgilerle ta ruhlara kadar 
inen dağlar araya bir ruya ül
kesi halini verir. 

Evet gOzeldir ve çok gezmif
lerin dediklerine göre de Bopz
içi cihanda eşsiz bir yaradılıf 
bediasıdır. Şabreti dillere destan 
olan bir yeri, bir kere de benim 
methetmeme ne lüzum var? 

Bazı manzaralar vardır ki ha
bralar gibi, uzaklaştıkça, gOzel
likleri artar. Onlan yakından 
görenler inkisar denilen acı f~
yin tadını tadarlar. Bizim zavallı 
Boğaziçi de böyledir." Aina bu, 
dikenliklerini, delik deşiklerini 
mesafelerin peçeleri altında sak-
lıyan dağlara benzemez. · 

Boğaz içinin uzaktan gfizelliği, 
kendi kusurundan ileri gelen 
bir fey değildir. Ona bu hale 
koyan biziz, bizim nankör ih
malimizdir. O canım kıyılan gaZ: 
benzin, kaınnr depolan Ue dol
durduk. Bebekten Kuruçqmeye 
kadar yayılan yerlerde ·oturan
lar, sandıktaki çam~r katla
nnda bile kömGr tozu bulduk
lannı söyliiyorlar. 

Bu semtlerin halin. ilk fınatta 
başka mahallere kaçacaklar. 

Geriye Boğazın uzak minta
kalan kalıyor. 011.lann' ahalisi de 
vapur şirketinden elaman diyor
lar. Seferlerdeki kararsızlık, gece 
hayabnı tarifelerden daima uzak 
tutuş, silr'at gibi meseleler. 
üıtiinde durulmıyac&k kidar 
çok söylendi. 
Olmıyacak duaya el kaldır

mak Adetinde olmadığım için 
bu noktalar etrafında hiç. dur
mıyacağım. 

Fakat Şirketi Hayri yenin son 
bilet fiyatlan önllnde de susmak 
elimden gelmedi. Biraz enel 
en uzak mıntakanm gidİf geliı 
fiyab otuz bet kurut iken ıim
di "46" kurut yapılmıı. Yaz 
mevsimi, balkın Boğaziçine en 
fazla akbğı demlerdir. 

Sıcak günlerde biraz nefes al
mak ancak oranın serin gölge
lerinde kabil olur. 

Bilet paralannda birden bire 
"10,, kuruıluk bir fark, bGtün 
aile reislerini diipndllrecektir• • 
Y er,liler için baıka tarife yap-
mıılar. Bunu takdir ederiz, fakat 
bu lutfll bqkalanna yiik etmek
teki acemi kurnazlığı anhyamı
yortız. Zaten tirketin fiatian pek 
niıbetsizdir. Köpril ile Oıklidar 
ve Kalamış aralanndaki .mesafe 
ve fiyat farklanm tetkik etmek 
yeter. Milli bir teşekkillll milletin 
menfaatlanndan uzaklaımıt gör
mek insana giiç geliyor. 

.5ef~A . 
Genç mekteplilere 
imtihanlar yaklaşıyor .• Fran

ıızcanın rubu olan gayri kı
yası fiilleri 6ğrenmek için 
Muallim Biti Efendini (gayri 
kıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 
imtihanmızı kolaylıkla vermif 
olursunuz. Satıı yeri: Ankara 
caddesi Muallimler kitapanesi 
Fiab 50 posta parasile 65 
kuruş. 

C•nn•t ~ 
~f.elaYilf't•!.. 

_§ 

Muharriri : Ömer Rı~6 

• 
lbni Meymunun torunll 

. d 1 ·'1 mura ına nası ermiştı · 
Güzellikte eşi bulunmıyan Yahudi 
dilberi altınları görünce kocasınıJ1 

yasını unutmuştu 
-40- rJ 

ler ve yahudi dilberine 
1 ıJfı 

albn teklif ettiler. Albnl~ııılfı 
bile güzel yahudiyi yumut' ~ali 
ve yas müddetinin ioku:~ ~f 
sonra muvafakat edeceği.01 

10 
lbni Meymunun torunu 

İbni Meymunun ölümünden 
sonra onun oğlu Ahmet, Ah
metten sonra oğlu Mehmet, Meh
metten sonra iki oğlu Mehmet 
ve Htııeyin, büyük babalarının 
kurduğu cemiyeti idare edi
yordu. [l) 

Şiinin, Afrika ve Mağrıpta 
çalıştığı ve muvaffak olduğu 
sıralarda, lbni Meymunun torunu 
HOıeyin Homs bavalisine gel
mişti. Seyahatin sebebi, Homs 
bavalisindeki bllyiik babasına ait 
mallan, mülkleri, köleleri almak 
ayni zamanda dailerin faaliyetini 
kontrol etmekti. lbni Meymu
nun mallan Homsun, Selemye 
tarafında idi. 

Hnıeyin buralara kadar gelip 
bu mallan almasının sebebi bu 
sırada onun imam tanınmasın· 
dan ve bütlln dailerin onun ida
reıinde bulunmasından idi. [2] 
Yemende, Mağnpta ve her yer
deki dailer onunla muhabere 
ederlerdi. 
Hliıeyin bu seyahate çıkmadan 
evvel Irakta, Şamda ve Yemen
deki adamlarına haber gönder
miş, hepsi de muayyen yerlerde 
onunla görüşmüşlerdi. Bir sey
yah kılığına giren Hüseyin ce
nubi İrandan Şama, Şamdan 
Homsa kadar gelmiş, Abbasile
rin baılıca ıehirlerinden geçmiş, 
her yerde birçok adamlarla gö
rtıımlif, fakat zamanın hükume
ti bunların birinden haberdar 
olmamışbr. 

Hüseyin, Selemyede iken ya
hudi bir demircinin kansı olan 
ve gOzelliğile o beldyi hayran 
eden bir yahudi c:lilberini gör
mfif ve ona gönül vermişti. 

Kadının demirci kocası yeni 
ölmüı bulunuyor ve genç yahu
di onun yaımı tutuyordu. Ya
hudi kızı o kadar güzeldi ki, 
yer yUziinde bir naziri görülmi
yen milthiş bir cemiyeti el al
bndan idare eden, istediği za
man tahtlar )'ikan ve saltanat
lar kuran, muhakkak devrinin 
bütün mutlak hükiimdarlarının 
hepsinden satvetli olan Hü
ıeyin, bu Yahudi dilberinin üf
tadesi olmuıtu. Hüseyin bu Ya
hudi dilberile evlenmek istiyor
du. 

lsmaililer için imamın bu em· 
rini yerine getirmek bir fariza 
idi. imam için herşey mubah ve 
onun bir arzusunu yerine getir
memek en büyük cürümdü. 

Bunların içinden bir kaçı ya
hudi dilberine meseleyi açmışlar, 
kadın matem içinde olduğunu 
ileri sürerek bu teklifi dinlemek 
bile istememişti. 

Fakat imam, bu mazereti kabul 
etmedi. 

Dailer bir adım daha derledi-

(1] İbnül Esir, sekizinci cilt, Sa. 13 
[2] lbnat Esir cilt 8. Sa. 13 

)emişti. ~(J 
Efendilerinin bu mfij p 

memnun olacağını tahmin J 
dailer aldanıİıışlardı. fi' 
bunları tersliyerek h~. ~ 
kovmuştu. Dünyanın bıncık' 
mı bir kadan istemişti de.~~ 
bu yaılı başlı adamlar iclJ / 
mışlardı. Böyle adamlan b f 
lara ve onla,ra paye verenlete ~ 
zıkl Bunlar, hali, imaoıı~ ~ 
demek olduğunu öğrenmeoı1~ 
çarelerdi. Bir aciz kadını ~ 
dırmağa muvaffak olmıy•JI / 
zavallılarla mı iş görülecek, t ~ 
kat yükselecek ve nihayet 
devlet kurulacakb!I... 8~ Dailer, imamın bu ~j 
hamlesi karşısında gö~ 
dört açmışlar ve ne yapa J 
rını düşünmtişlerdi. Bu y,lı~ 
kızını hemen getirmek ~~ 
Onu kaçırmak icap edwr;if 
kaçırmalı, yahut başka,, ~~pi 
resi varsa onu yapmalidı. d~ 
lerden biri şu teklifi ileri ısU' ~ 

Hazinede mücevher ~e (i 
tm mı yok, hepimiz biret '! 
alabm ve Y abudi kızmın ~~ 
ğma atalım. Elbette raıl 

ve gelir... JI 
Bu çok musip bir te JI 

Hemen hazine açıldı \'e .~· ~ 
den her biri yüklenebildığl fi 
dar yüklendi. Sonra bunlar / 
hudi kızım bulmuşlar, af~'/ 
nnın dibine mlicevherlerle 
lan yığmışlardı. ıl 

Yahudi, bu kıymetli t•f ~ 
ve altınların karşısmda d~"'/. 
nin yasını unutarak dailerııı ;/, 
ne düşmüf, Hüseynin ha'\/ 
girmiş ve lbni Meymunuıı 
nu muradına ermişti. f, 

Dailer, kAmil ve lmamı1' ~d 
kını tanır adam oldukla~~ 
suretle ispat ettiklerinden l 
yin onlardan hoşnut olmıJfı0etf 
ların ilimlerini artırmış ,,e 
celerini yükseltmişti!... eoil 

( Bitıı' 
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Şeker in hisarı M. Karp İstanbul lisesinde 
liaziran başında ilga 
Ve tasfiye edilecek 

duJcke~. v~. petrol inhiaarı umum m~
l!ıiıe Husnu B, dün Ankaradan sehrı
&6re gelmiştir. Aldığımız rnalQmata 
ll haziran İptidasında şeKer inhisarı 
.,~~ olunacak ve tasfiye birkaç ay 
-..rccekttr. 

Yeni Romanya se- Son sınıf güzel birveda 
firi dün geldi müsameresi verdi 

Diln lıtanbul liseainde son 
Sefir, muharrirlm lze 

bev4natia bulunmuştur 

Kenan Bey 
Den lnkareya hareket etti 

"-Adliye. Ye kiletinden vaki olan 
d • davet ü zerine İstanbul müd

~ Ulllumisi K enan Bey, dün 

karaya h areket etmiştir. 

P.fGhim bir kanun 
tlttıı111hha kanunu doOum ve 
toouk besleme mes elesine 

bQyQk ehemmiyet ver iyor 
\'en· hı CQk ı fzıssıhba kanununda bilhassa ço-

ru hakıınına büyük bir ehemmi\•et \"e• 
Qıekted· • 

ır. 

"ftıı IC.nun mucibince memlekedn her ta
~~ çocuk müesseseleri açılacaktır. Ve 
"--ittin resmi müesseselerin de doğuma 
..,..dı "/eni romanya sefiri 

ı:n etmesi mecburidir. 

~ 

~F'a.kir kadınlar meccanen doğurtula- Karp cenapları 
loıı \'e her kadın doğumdan ene! ve Romanyanın yeni Türkiye ıe-

l'a. üçer hafta müddetle çalışmayac:ı.ktır. firi M. Karp dün K östenceden 
iti Sütnine olacak kadınlann çocukları 
bıılltlaJca yedi aylıktan fazla olacak, çocuk Recile Karol vapurile şehrimize 
~Y&ştan küçük ise başka kadına em- gelmiş ve Romanya konso losba-

leccktir. nesi erkanı tarafından karıılan-
~ Yaşından aşağı çocuklara para ile mıştır. 
tdnecektl~.üesseseler her vakit kontrol M, Karp evvelce Romanyamn 

Nflfusu 10 binden farla yerlerde süt Türkiye sefaret i bafkitipliğinde 
Ç0cutu mu.yene evi, 40 binden fazla bulunmuş, sonra Lahey sefirli-
oı~ tehirlerde süt damlası müesse~cs·ı g~ ine tayin edilmiş ve •imdi d e 
tesıs d 'J ~ "' ~ e 1 ecektir. 18 yaşından aşağı ya~ta Türkiye sefirliği vazifesini al-

~kl&nn her türlü ispirtolu içki ~mcsi l1lwtlr. Sefir CCGaP~f~f 
lMktır. ( 6) yaşından aşaAJ. rocuklar .1 k b. 

l...ı- " ı e onuıan ır • 
""' de terbiyevi sinemalar yapılacak kız 
nı kt demiştir ki: 
d' eplcrinde de fenni çocuk bakımı 
traleri açılacaktır. " - Bir kaç gün. lstanbulda 

kaldıktan sonra itimatnam e mi v arna - Hrisis takdim etmek üzre Ankaraya 

kaza mahallinde kecif gidiyorum. 
'J' Türk-Romen münaıebatı çok 

Ce yıpılaoak d k · "d" B 
Varna ~nlercte Marmarada vukua gelen ostane ve ço samımı ır. u 

ııesbft içi lirısıı vapuru faciası mes'ulünü hususta fazla ne söyliyeyim. Bü-

ıanıf talebesi tarafmdan bir veda 
müaamereai verilmiftir. Mtıaa
mere istiklil marşı ile bqlamıt· 
tır. Muhtelif milli ralnalar icra 

edilmif, Yuuua Emreden, Fuzuli
den, Namık Kemalden parçalar 

okumnUf, « Y asef onbqı » atlı, 
bir perdelik bir komedi ve bir 

vodvil muftffakiyetle temsil 
edilmiştir. 

Dr. Şaht 
~ 

Dün bekleniyordu, fakat 
gelme.di 

Almanyanın sabık devlet bankası 
reisi ve meşhur maliyedlerden Dr. Şah
tın dünya seyahatine çıkbğını ve Bük
reşte bulunduğunu yazmı$tık. 

Dün doktorun lstanbula gelmek ihd
mali vardı. Munıaifeyh dün bir çokları 
tarafından beklenmişse de gelmemiştir. 

1 M e mle ket haberleri 1 
Madanı Eskenazi 

lzmlr mQzeılnl 9ok beOendl 
Zevcinin Manisada bir bastan" inşası 

için teberru ve vasiyet ettiği bir milyon 
dolar ile yapılacak hastane hakkında tet
kikatta hazır bulunmak iiJere Amerika
dan gelen Mme. Loret Ea)cenazl henüz 
lzmirde bulunmıktadrr. Madam lzmir 
müzesini 7'.fyaret etmiş, çok memnun 
kalmış. müdürünü tebrik etmiştir. 

Madam Loret Eskenazinin müteveffa 
zevcile beraber Tiirklyeye ve Türklere 
het zaman kalbt bir rabıta ile bağlı o\-

~t:~1C~~~:C~nl,; 
kiye inkıllbının azametini ve terakki, te
ceddüt yolunda atılan ıdımlann büyük· 
lüğünü, Atinin her Tii(_k lçtn ümide dolu 
bulunduğunu beyan etniiştir. 

d im ettikten sonra tekrar ı:tall
bula d6neceğim. O zaman 10r&· 

cağınız btttnu suallere memnu
n iye tle cevap verec:eğimi nad
ederim. 'uttfia ~ 8ılitekait Amiral Arif Paşa Halit, yük Gaziye itimatnamemi tak· 

hadis Yti beylerden müteşekkil birheyetin ===============-=-==ııııı-=-=--=-------==-= 
ı •. _ e tnahaillinde keşif yapması karar
-v .... ıştır o·ııı. 
!iris· · ı"er faraftan Varna acentası 

ısten taz . 1. lıteı:n k mlnat olarak 2 mılyon ıra 
e _!edir. 

Dü İdman şenliği 
Qılıkarr n Taksim Stadyumunda yapılması 
İltıcrı er olan mekteplilerin idman şen
~ havanın yağmurlu olması dolayısile 
......._ ı:na)'ls cuma gününe tehir edilmiştir. 

E:rnıak ve Ey
tam bankası 

'-nı ~.ııouıo ıort lira~ı 
ihtiyat Akçesi 7 54,000 " 

" 

İnşaat ve Emlak 
llzerine müsait ıeraitle 

Para ikraz eder 

lilıııı Bllllı muameımı 
lata.but Şubesi Bahçekapı 

Telefon l.tanbul: 3972 

Dotu. Ye Kadm hastalıktan 
mOtehusısı 

LI Doktor 
l' q'fiıeyin Naşit 
~· eaki Hillllahmer binası 
~ o. 10 T e le fon: ist. 2622 

• 

• 

ltalya boksörleri şehrimize 
geliyorlar 

Bu htısusta ltalyan federasyonu 
ile görüıülmektedir 

ltalyan milli B. takımının şehrimize 
geler~k milli takımımızla karşılaşması 

etrafındaki tenıas ve muhabereler me
) anında İtalya ile. meşgul olduğumuz 
,.e ıız çok muvnffaki} et gösterdiğimiz 

diğer sporlarla da karşı karşıya gelmemiz 

mevzuu bahsolmuştu . Bu hususta en 
c\vel da,·ranan ve müsbet bir netice 
almak üzre olan Boks Federasyonumuz 
olmuştur. 

Federasyon reisi Eşref Şefik B. M 
Mauroya buradan memleketine gider 
gitmz bir mektup göndererek İtalyan 

milll boks takımından muhtelif sıklette 
dört boksörün şehrimize gelerek ·bok
sörlerimizle samimi temaslar yapmaları 
için ltalya Boks federasyonu nezdinde 
teşebbüsana bulunulmasını rica etmiştir. 

.M. Mauro iki gün evvel federasyon 
reisimize bir mektup göndererek Türk 
boks federasyonunun arzusunun ltalyın 
federasyonu tarafından büyük bir alAkaile 

karşılandığını ve bu temasın bir an evvel 
yapılması için ltalya federasyonunun derakap 

federasyonumuzla temasa geçeceğini bil-

dirmiştir. Bu mektuba nazaran İtalya 
boksunu temsil eden şampiyonlann şeh-

nmıze gelmeleri tahakkuk ediyor de· 
mektir. Boks federasyonumuz ltalyı 
federasyonunun bu günterd~ gelmesi 
beklenen mektubuna hemen cevap ve· 
recektir. Haziran onalannda şehrimizde 
milli boks maçlarına şahit olamamız pek: 
muhtemeldir, 

Atletizm müsabakaları 
DQn tasfiyeler yaplldı, nihai 

kartılıtm• haftaya 
Celecek hafta Robert Kol~) mektebi 

sahasında büyük bir atletizm bayramı 
yapılacakur. Müsabakalara başta Galata
saray, Fenerbahçe. Beşiktaş kulüplerimiz 
ve Robcrt Kolej mektebi elmık üzere 
şehrimizde bulunan bütün adetler iştirak 
edecektir. Bu suretle son senelerde he
men hemen ilk defa olarak bütün kıy
metli atletleri karşı karşıya getirmek ka
bil oluyor demektir. Bu suretle karşıla· 
san yüksek kabiliyetlerden güzel müsa· 
bakalar ve iyi nedceler beklemek pek 
yerinde bir hareket olacaktır. 

23 mayısta yapılacak olan mtisabaka
lann diin ayni aaha üzerinde eliminas· 
yonu yapılmış ve nihai müsabakaları 
girecek atletler scçilmiştiL 
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' iz de Kazanabilirsiniz 
Bu Çocuk 200 Lira kazandı 

Bu çocuk Banka
mızın Kumbarası 
olanlar arasında 
çektiği birinci ku
ra.da 200 lira ka
zandı. ikinci kura 
1 birinci teşrinde 

çekilecek ve 6 ki-
1000 lira ve· • 

şıye 

rilecektir. Bu ku-
rada sizde kaza· 
nabilirsiniz. Fa-
kat 1 haziran ta· 
rihine kadar kum-
bara almış olmak 
lazımdır. 

Blr lnol kurada 200 llre 
kazanan Eylpsultın Re
t•dlye mektebi talebe-ACELE EDiNİZ 

s inden Muzaffer All 

• 
Türkiye iş Bankası 

3 intihar vak' ası 
Biri genç olmak üzere iki kadın 

kendilerini öldürdüler 
Son yirmi dört saatte üç ki~i int ihar 

teşebbüsünde bulunmuş, bunlardan ikisi 

ölmüştür. 
Şunlardır: 
1 _ Sanycrde ~mye ~r~~ı denil~n 

mahalde oturan bahriye zabıdi~nden mii· 
tekait Nuri beyin zevcesi 55 yaşında 
11ısan hanım scnelerdenberi müptela ol
dugu llnir hastalığının geçmemesinden 
müteessiren dün sabah saat dokuz bu· 
çokta Sanyer iskelesin-jen kimsenin bu
lunmıdığJ bir sırada mantosunu ve a
yakkaplannı çıkararak iskelede bırak· 
mış ve kendisini denize atmıştır. lhs~n 
hanımın cesedi bir saat 10nra denlzın 
yüzüne çılrmıştır. 

2 - Evvelki akşam Büyükadadan ge-
len Kınalıada vapuru Saraybumu ıçık
lanndan geçerken bir genç kız vapurun 
gü\·ertesinden kendisini denize atmıştır. 
Vapur derhal durdurulmuş, genç kızın 
cesedi denizde yanm saat kadar aran
mışsa da bulunamamıştır. Genç kızın 
hiiviyed henüz anlaşılamamıştır. 

3 - Kasımpaşada MevlAhane çıkma
zında Aralık sokakta 15 No. evde otu
ran tütün ameleıinden 19 yaşında Meh
met bir sinir buhranı esnasında ekmek 
bıçağını sol böğrüne saplamıştır. Meh· 
met Beyoğlu hastanesine yatınlmıştır. 

SllAh 9eken bir adam 1 
Ataullah isminde birisi dün Sirkecide 

iki zabite sebepsiz olarak silfö çekmiş 
sonra kaçmak istemişse de yakalanmıştır. 

Gene 9arptılarl 
Ortaköyden Beşiktışa gelen 1335 No. 

otomobil Çarağan caddesinde 16 yaşın· 
da Beno isminde bir mus'!vl çocuğuna 
çarpmışur. Çocuk ehemmiyetli surette 
yaralanmış olduğu için Etf al hast"8Csine 
yatınlmıştır. Şoför Yakup yakalanmıştır. 

K üçük haberer 1 
M adenciler birliği ayın sonunda 

şehrimizde bir kongre aktede ... 
cekdr. 

S on günlerde A vrupadan şehrimize 
ecnebi musikişinas grupları gel-

meğe başlamıştır. Bunlann çoğu Yalova
da iş aramaktadır. Yerli san'atkArlann iş 
bulamadıklan bir sırada bunlara iş ve
rilmeyeceği kuvvetle tahmin olunmak
tadır. 

A nkara istasyonunun tevsiine 
başlanacak ur. 

V apurcular birliği bu hafta bir iç
tima yaparak Karadeniz seferleri 

tarifeıini tesbit edecektir. 

Raşlt Rı1,a trupu Karadeniz seyaha
tinden döndükten sonra Yalova

da temsiller verecektir. 

S ütçüler ce!.°ireti Ankarayı bir 
heyet gond~rerek asrl ahırlar 

meselesini hallctmeğe karar vermiştir. 
S eyrüsefer merkezi dün şehrimiıde 

ehliyetnameıiz çalışan 50 şoföriı 
cezalandırmıştır. 

Hay~ar Rif ot B. 
Dün şehrimize geldi 

Avukat Haydar Rifat 8. dün Anka· 
radan şehrimiı.e dönmüştür. 

M. Cakson 
Nevyork teknoloji enstitüsü azasından 

mühendis M. Cakson Türkiyede elektrik 
tesisatı hakkında tetkikat yapmak İ\7ı:re 
şehrimize gelmişrir. 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

9811re, si maya bir fev-

Yazan : Sadrı Etem · ~ 
tatadell~ ~t>ahffder. · ' 

Biz tam akınb bumunu dö
nerken önümüze bir otospor 
çıktı. Bu otospor bizim şoförü 
değil Sacidi ve Fahameti sapsa
rı etti. Karşılaştışığımız otomo
bilde Mis Molli ile Hikmet yan
yana oturmuşlardı. Mis direksi· 
yonu idare ediyor. Hikmet bir 
şeyler anlatıyordu. ikisi de spor 
kıyafetinde idi. Mis Mollinin gri 
ve büylik eldivenleri ta uzaklar
dan göze çarpıyordu. 

Ben selim verdim. Hikmet 
kasketini çıkardı. Mis Molli ba
şını salladı .. Ben selim verirken 
o yanımdakilerin sözlerini işi ti
yordum: 

- Kokmuşlar! F ahametle 
Sacitte bu sözll aynı zamanda 
aöylediler, sonra bu laf .biter 
bitmez Sacit sol böğrümü dürttu: 

- Erkek te ne erkek yal 
Fahamet sağ böğrftmü dürttu: 
- Kadında ne kadın ya insan 

yanına almıya sıkılır vallahi! 
Sacide evet efendim, F aha

mete sepet efendim derken ... 

(Foto Fransız)ın önünde nçn
müz de Vitrinleri seyrediyoruz. 

Beyoğlunda fotoğrafçi vitrin
leri si.ze devirleri merhale mer
hale ya11abr. Vayimbergin vitri
ni gündelik bir gazetenin ilk 
sahifesi gibidir. 

Vitrinde büyük ve heybetli 
bir fotoğrafın ebadından daha 
küçük, daha küçtilen cins cins 
sinemalann resimleri dizilmişti. 

Meşhur askerler, meşhur ban
kacilar, meşhur kahramanlar, 
meşhur meb'uslar. 

Omuz omuza bir muayye&eye 
gider gibi yalnız bu vitrinlere 
bakarak hiç gazete okumadan 
olam biteni bilen adamlar tam
nm. Meseli bir vekilin istifa 
ettiğini gayet kolaylıkla anlıya 
bilirsiniz çünkü derhal resmi 
Titrinden kaldırılır... Kimlerin 
( ministirabl ) olduğunu gene 
bu camekinlardan anlarsınız. 

Futbolda hanği kulUp hanği
sini yenmiş, bu hafta hanği 
seyyahlar gelmiş .. 

Fransız · tiyatrosu hangi artist
leri tutmuş bir bakııta anlar
smız.. edebiyat piyasasınm ne 
halde olduğunu fotografçı ca
mekAnına bir bakınca anlarsı
nız. Deği,miyen yalnız Hamittir 
o tek gözlükle caddeleri boyuna 
süzer durur ... 

Onun resminin yanında her 
J'ÜD inip çıkan resimler vardır ... 
Bunların kimi avuç içi kadar kn
çük, kimi çarıaf kadar geni~tir. 
Burada bazan bir hafta, bazan 
bir gün baş gösterip yerini bir 
haıkasına terkeden şairler, ro
mancılar, hikayeciler de vardır. 
Kiın itibarda ise onun resmi 
daha çok güneı görür... Edebi
yat borsasını böylece takip ede
bilirsiniz. Fahamet vitrinin biraz 
sol gerisine sıkışmış bir resme 
daldı kaldı... Bu resim Mis Mol
linin meşhur adamlar arasında 
ince uzun ağızlığı ve tek gözlü· 
ğü ile cıgarasını yakıp sefasını 
sürdüğli resmi idi. 

F aham et burada da karıısına 

çıkan kadına kızdı. ÇOnktl Mis 
Mollenin reamin yanı 'başında 
Hikmetin resmi uılmqtı. 

Bu onu çıldırth. 
Sacide: 
"- Haspalar buradada bera

ber ... 
Sacit: 
u_ Allah afiyet versin demi· 

ye vakit kalmadı. 
Fahamet: 
" - Ben de ne zamandanberi 

resmimi çıkartmak istiyorum. Diye 
yüzüne baktı. Bu bakışta birçok 
saffet vardı. Nasıl çocuklar ar
zu ettikleri, canlanmn istediği 
şeylerin karşısına geçip dik dik 
bakarlarsa ve nasıl gözleri içle
rinin çektiği şeylerin üstünde 
asılı kalırsa F ahametin de g&zle
ri öylece bir vıtrine bir Sacide 
bakıyordu. 

Sacit: 
.. - Girelim hadi.. diye yl

rümiye başladı ... Girdik ... 

Mavi, giimliflimıü keskin ay
dınlıkl:ır altında Fahamet duvar
dan duvara atılır gibi dolaşı

yordu. Çiinkü burada duvarlar
da Miı Mollinin en apiı on 
pozda ahnmıt resimleri vardı. 
ince uzun smm gibi fotoğrafçı 

F ahımetin b11 alakasını görünce: 

. ' Sunun tçh\ .ınet ttraş 
i ... ~ ". 

bfçalç'\arı.oı 4.kurtanı.naz . 
" ....... _ .... 
...Cıp_ -· -

Gillette 

Dtınko bulmacamızı hallede
medinizıe bugünktl halledilmit 
ıekle bakarak yeni bulmacamı· 
.zm ıımm meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek iç bet dakika 
mqgul olmanız klfidir: 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Dünkü bulmacamızm 
halledilmiı ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
<• - Hanımefendi çok güzel 

kadın; resimde poz almak buna 
vergidir. Hem lngiliz. hem ar- 1 
tist, hem poz almUJDJ bilir. 2 
Anlatmağa devam etti: 3 •ı--ı= 

- Bakınız ne güzel; ağızlığı 4 
ne ustalıkla tutuyor. S 

Mis Mollin bir başka res- 6 
mini gösterdi. 7 
- Kollarla bacaldan bu kadar B 
güzel şekilde muYazenelendirmek 9 
pek mlimkUn değildir. 10 

Bir başka resim gasterdi: 1 t 
- Bakmız ne kadar sihirli. aı-..ı.-,~~;!;;;;;;;;!ı:=~ 
So.ra ili•e etti: Bug6nk-/i bulmacamız 

Soldan sağa : 
-Amat8rler için bu kadm hiçi).. ı - Meşhur bir şeterct (9). 2 -. 

mi~ kaftan.. Ef end.im bakınız ŞU 3 - Değnek ( a ), faziletli ( 5 ). 4 -
poz bulunur teY mi? Ayn (4). 5 - Dar bir yer (6). 6- 2(3), 

Fabaınet a,aanın kutııma beyaz (2), rabıt edatı (2). 7- Kıskanç-
lık (5). 8 - Beygir (2), köpek (6). JO

geçti saçlarını düzeltti. Dikkat Bir eğlence yeri ki son günlerde bir 
ettim başını Mis Mollininkine çok kavgalara sahne oldu (6). J J- Sille 
benzetmek istiyordu. Kollannı ( s ). 
onun gibi açtı, başını onun gibi Yukardan aşağı: 
çevirdi, gözlerini onun gibi süzdü. ı - Gtvei zaJim (t !). 2 -. 3 -
Sonra çat... Resim alındı. Atel- Zabıta (5). hak ( 3 ). 4 - . 5 - · Hayvan 
yeden çakmaya hazırlamyoruz. evi (4). 6 - Fiyaka (4). 7 - Fena söz 
F a1ıamet Miı Mollinin yarı çıp- (5), eli kazılı (5). 8 - Düşmanlık (6). 

9 - Bayğınhk (?). 10- Bir hayvan (4). 
lak kolları ve bacakları gerili ı ı - Bir Fransız artistinin ikinci ismi 
resmi lSnilnde durdu ayaklan (S), gemi kumandanı (6). 
bir türlü ileri gitmiyordu. 

(Devamı var) 

ZAVİLER 1 
Bankacı zade Hilmi Bey na

mına mülga Galata ikinci idha
lat gOmrügUnde 24-11-27 tarihli 
ve 446 numal"alı beyanname ile 
muamelei rüsumiyesi ikmal edi
len değirmen makina ve taıla
rınm gümr&k ve muamele ver
gisi oluak teslimi .ezne kılman 
4 75 lira 3 kuruşu muhtevi 590 
numara ve l0.12-927 tarihli 
makbuz zayi olmuştur. Zayiinden 
muamelei muktaziyesi icra kılı
nacağmdan mezkur makbuzun 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

lstanbal asliye mahlt.emesl Qç!J.ncıl 
bulcrıle dairesinden: 

Müddei Lfttfiye hanım tarafından 

müddeaaleyb Hasan Efendi aleyhine 
ikame olunan ihtar davasından dolayı bu 
baptaki dava arzuhali müddeaa1eybe 

berayı tebliğ irsal kılınmış Jse de muma
ileyh Hasan Efendinin ikımetgAhını 
terketmif ve mahalli ikamednln meçhul 
bulunmuş olduğu tebliğ ilmühaberi 
zahrmdı mübaşir tarafından beyan ve 
mahalle heyeti ihtiyariyesince dahi 

tasdik edilmiş ve bir ay müddetle ilA
nen tebJjfat icrasına karar verilmiş 

olduğnndan yevmi tahkikat olan 17 
haziran 930 sırlı gönft sut on buçukta 
memaileyh Hasan Efendinin bizzat 
mahkemeye gelmesi veya tarafından bir 
vekil göndermesi lüzumu tebligat maka. 
nıına kaim olmak üzere ilAn olunur. 

Kocaeli vilayeti daimi encümenin~e~: 
Karamürsel Yalova. yolu lizerinde bulunan Y alakd~re k :etfi 

sile on menfes İDfaab olbaptaki şirbıamesi ve 21000 liralık 'bale 
mucibince 4- haziran -930 çarıamba günü saat on beşte T lip 
edilmek tlzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur• ~lif 
olanlann 160 liralık teminat mektubile mezk<ir tarihe kadar te 'te 
mektuplannı ve ehliyet veaikalann1 milnakasa kanunundaki ıet:f. 
tevfikan Kocaeli Tillyetine vermeleri şartnamesini görmek "'e e· 

1 ı · K ı· b "'h d' ı· • · .. caat etlll ailit alJ!lak is eyen enn ocae ı aşmu en ıs ıgıne mura 
teri llln olunur. ___.-

Kocaeli memleket hastanesi baş tababe~d~ 
Hutane kadroaunda barem mucibince 16 lira maqlı bır t1 

hemfirelikle biri otuz bet dığer ikisi otuz dört lira ücretli üç :;:_, 
bakıcılık mUnhaldir. E'faaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz olanl eıile 
bq hemtireliğe talip olacakların istida Ye evrakı milsbitel ~ 
sıhhat veklletine hasta bakıcılıklara talip olacaklann da t~jjıl 
mOıbiteleriyle birlikte Hastane baş tababetine müracaatları 1 

olunur. -1 
Emlak ve E)rtam barıl{ası Istanbt1 

şubesinden: 
Satılık Emlak 

TAKSiTLE: 
Esas No. MeYki ve nevi 

78 Kandillide Mezarlık Sok. 23 No. lı 36 1/2 
danllm arazi 

213 Kandillide mektep hanımoğlu Sok. 25/14 
numaralı 49 1/2 dönüm arazi 

215 Kandilli Mezarlık Sok. 26 No. 50 dönüm 
arazi 

100 ,, 

100 ~ 

216 Kandilli Mezarlık Sok. 27 No. 70 12 200 ' 
dön6m arazi 

PAZARLIKLA: 
203 Yedikule Fatih Sultanmebmet mahallesi 220 '1 

Salhane çıkmazı 20/1 No. lı arsa Jıİ$ 
Bali.da evsafı muharrer emlik aleni müzayede ile ve se 6' 

ta.bitle sablacağmdan taliplerin S/6/930 perşembe günü saat 16 
şubemize mürawtlan ilin olunur. ./. 

Gayri menkul malların a9ık 9·6-930 wilıine müsadif Pazartesi ~ 
arttırma l16nı saat, 14 den 16 ya kadar yapılacak ~ 

Jsıanbul d6rdfincü icra memurluğundan: 1 - l~bu gayri me.n~lun ı~1 Istanbulda Mahmutpaşa da Servi Daye şartnaaıesı 28-5-930 mıhlnden l~ 
hatun mahallesinde Aşil efendi kütüpa· 930-45 numara ile Istanbul da ';JJ 
nesi ve hoca hanı sokağtnda tamamına icra dairesinin muayyen nnmara-bjll' 
iJç yOz bin lira kıymet takdir. Ye birin· her kesin görebilmesi için açıktır. ,ı-
ci arttırmada otuz bin liraya talibi bu· da yazıli olanlardan fazlı malt\mıt rp 
Junan cedit 67-69·71-71·1-73-73-1-75114 mak istiyenler, işbu şartnameye ve .

9 it' 
83 82i1AS6-38-40-42 numaralarla murakkam 45 dosya numarasile memuriyetıtıl 
b~drum ve dükk!nlan müştemil Katırcı müracaat etmelidir. .~ 
oğlu hanı namı ile maruf harun ve de- 2 - Armrmıya iştirak için yul\ ~· 
rununa cari nısaf çuvaldız tatlı S1fUn 12 yazılı kıymetin yüzde beş teminat 

hissede 3 hissesi Ye Mııhmutpaşada terilecektir. lı11 
Mahmut.paşa mahallerinde Mahmutpaşa 3 - Haklan tapu sicili.le sabit 0 ~ 

ve bezciler sokağında tamamına seksen dört yan ipotekli alacaklılarla di~er .aıac• t.ıi 
bin lira kıymet takdir ve birinci arttır- lann ve irtifak hak1a sahiplennln $flfı 
mada bin altı yüz liraya talibi bolunan haklarını ve hususile faiz 'fe ~ d' 
adk I?mü. 17 mü-17-265-11-13-11-263 dair olan iddialarını ~şbu illn tarihi~,~· 
ctdlt 76-28·80-56-82 - 34- 36· 58 nu- itibaren yirmi gön lçm~e ~vrakı ı:n ~c!V 
martlarla murakkam .ıu bap diik- telerile birlikte memunyetımlze b ~· 
kanı müştemil yuım han namile maruf meleri jcabeder aksi halde haklan u~· 
Hanın atik 268 Numaralı diJkk!n ma- siciliJe sabit olmıyanJar satış bede 
baJUnln tamamı ve 265 No. h mahallinin paylaşmasında hariç kalırlar. r 
72 hisse itibarile 36 hissesinin ve diğer 4 - Gösterilen günde arwrmıy• "' 

b 1 . . o•· 
numarali mahallerin 144 hisse iti ari e tirak edenler arttırma şarmamesını ~ 
108 zer hissesinin 12 şer sehim tertibile muş ve lüzumlu malOmau almış btJl\I 
3 sehmi ve Şehzadebaşmda Fevziye tamamen kabul etmiş ad ve itibar 

0~ 
mahallesinde Şehzadebaşı caddesinde narlar. Üstünde bırakılan gayri ı:net' J 
tamamına otoz dokuz bin Ura Jaymet lfln bedeli zamanında verilmezse ı'~ 
takdir n birlncl arttırmada. uç bin liraya menkul ikinci bir arttırma ile satılır ... J 
talibi bulunan atik 195 ve yirmi beş bedel farkı ve mahrum kalınan ~-# 
defa 195 mfi. cedit 133, 115, 117, 119, beş faiz ve diğer zararlar aynca bii~,~. 
121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, hacet kıı.lmakslztn memuriyetimizce ~-
137, 139. 141, 145, 147, 149, 151, 156, cıdan tahsil olunur. Beş numaralı fi d' 
155, 155·1, 157, 159, 161, 163 No. h dakl şart tahakkuk etmek kaydtle ~I 
dUkkAnlann 12 de 3 hisseleri ve yine defa bağırıldıktan sonra gayri ı:ne~,JI 
mezktlr mahalde atik 195 mü. cedit k artttranm üstünde bırakılır. ~ ııf 
Mubtarpaşa sokağında 13 numaralı üç enh çokkruk etmezse arttırma geri bırıl-1 ,ı 
b• b •• f' kı -Ld' ) ta a 1111~ 
ın eş yuz ıra ymet ,... ır o unın a1ıci taahhütlerinden kurtulur ve ıe 

bir baphınenin tamamı ( birinci arttır- da kalkar. ~ 
mıda bin liraya talip çıkmışbr ) ve Çar- A b" . 

1 
.. .... ııdJI. 

5 - rtırmanın ınnc v... J - Jtj· 
şıyı kebirde Aynacılar sokağında tama- yrl kul ttıuk ~ 
mına dört bin lira kıymet takdir olunan olmısmı ve gı men e tarzın• g,,. 
ve birinci artırmadan yüz lirada talibi olan kanuni hakka ve satışın ta 

atik ve cedit 27 No. h bir bap dükkA· diğer oartlar. • . arttırfl"~ 
nın 72 de 36 hissesinJn 12 sehim ter- Arttırma ıkincidlr ençok rflıt1e 
tibile 3 sehmi ve Demirkapıda Emir üıtünde bırakıUacakar; hemen ~e ,,Jdfll 

·· · · ı s ulıknr ınüte <• mablesinde Demirkapı caddesinde uzere peşın para 1 e a ahel. 
atik 4 cedit 53 No. h tamamına • yedi vergi, evkaf ve belediye rusatı:Jll 

. . ,,,,ı 
bin beş ytiz lira kıymet takdir ve birin- aıttır. rııel'I"·, 
ci anurmada üç yüz lirayı talibi bulunan Yukarıda gösterilen · gayri 

1 4 
iiflc~ 

bir bap dökkAnm 72 hisse itibarile 36 mallar 9·6·930 tarihinde tsunbn iJAO (ş 
hissesinin 12 sehim tertibiJe 3 sehmi ve icra memurluğu odasında işbu . esiıı4' 
Şeb mehmet geylAni mahallesinde bahçe- gösterilen arttJrmı şartnamesi ~:r4S) 
kıpu iskelesi sokağında sekiz bin lira satılacağı ila~ 
kıymet takdir olunup bir!ncl artttırmıda · 
üç bin liraya talibi bulunan atik 38 ce- Tetekklir hedl"e 
dit 52 No. lı bir bap dükkAnın tamımı Darüşşefakaya bu sene kurba~ıı-u"od'~ 

"'d"rJUo ikinci arttırmayı konulmuştur. Arttırma. eden zevata mektep rnu u 
lstanbul 4 üncü icra memurluğunda teşekkür olunuyor. 



~e~n arrlıe köprü münakasası 
&! afıa vekaletinden: 
e ~:tya-Elaziz yolunda Furat nehri üzerinde yapılacak beton-

lttıe prftnnn inşaatı 15-4-930 tarihinden itibaren iki ay müd-
llllinak 

ı - asaya konulmuştur. 
ttı MOoakasaya ancak betonarme köprOler inşaatiyle iştiğal 
~ 'te fİındiye kadar en az (60) metro açıklığ1nda betonarme 
~I! ki°l k6prfisft veya (80) metro açıklığında keH betonarme 
,\~llıaJc ~ıli yapmış olan veyahut bu derece mühlm bir köprll 
~Q •çın lazım gelen teşkilitı haiz olduğunu şimdiye kadar 

1t&ikaı_ --~~e yapm.ıı olduğu büyük İllfUb nafıaya ait göstereceği 
2 rla ıabat eden büyük inşaat müesseseleri iştirak edebilirler. 

,k-. Ehliyeti fenniye vesikası alabilmek için şartnamede yazılı 
~ •e enakın münakasa gtkıünden liakal bir hafta evel mil· 

3 • konılsyonu riyasetine tevdii. 
~lltra - MOnakasa ıartnamelerinin Ankarada Nafıa vekaleti yollar 
°hl!!l lllfldUriüğünden on lira mukabilinde alınabileceği ve ıeraiti 
•~ P.1 llıek isteyenlerin keza yollar umum müdürlüğüne ve Istanbul 

4 llatya nafıa baflllühendislerine müracaat eylemeleri. 
~)!~ ._ Miinkasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu
~ llrtnameler tarifatı dahilinde ha:zırlıyacaklan teklif mektup· 
~,~ lS .. 6-930 tarihine müsadif pazar gönü saat 15 den evvel 

' ''ki.leti mlisteşarbk makamına tevdi eylemeleri ilan ol:ınur. 

llllı 
Büyük Piyankosu 
8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
~~deler; Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 1,, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

ili! 
•• llursa umumi mu-

<lUrlüğünden: 
ilı.tı~'Pisanenin 1/6/1930 tarihinden 31/5/931 tarihine kadar Ekmek 
rııaddcıti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 
~Uo t 25/5/1930 tarihine kadar 20 gündür. Günde izami 600 
~ete"~~afi yerli buğday unundan mamul ikinci nevi Ekmek ver
~ndntlti'" ~ olanların ınünakasa şartlarını öğrenmek lizere Hapishane 
~lan 2S ~ne ve münakasaya iıtirak etmek istiyenlerin ihale gllnü 
tdecek Jco:!'i: 1930 Pazartesi saat 15 te Adliye dairesinde teıekkül 

Yona müracaatları ilin olunur. • 

-, '/ 
O ece • • 

ışkenceferi 1 
IZll'a.dan kaçan tahta İcur~ıar 'aıktand&tcrari · 
::!,Y~tlerden gecellyln çıkarlar ve uyurken 

" U!11rarak kanınızı emerler ve uykunuzu 
rn_ Qderler. Onları yuvalarında mahve• 

t. BUtun lcöşal8"S9 yarJklarda Flit ı tu• 

7 - VAKiT 17 Mayıs 

JJ~ Tonluk 
Yeni FORD Kamyonu 
Ticari Nakliyatta Dünyanın 

En Klvmetli Vasıtasr 

şımdl 4 vıtesn transmisyon, 
ile teçhiz edilmiş · 

ve fakat 
fiyatı artmamış~·-~ 

TORı<lvA 1N HER JARAF1NDAK1 ACENTElER,MlZDE TESHiR EOlLMEKTEOlR 

ihalenin 

1930 ~ 

-ı 
İsmi 

Ne suretle 
münakasaya 
konulduOu Tarihi Numarası günü 

Ekmek 
:--~"'""'.:"""~~~--~~-

Et {;Koyun, kuzu, sığır ) 

Kok ve maden kömürü 

Odun ve mangal könınrn 

Pirinç, tuz, çay, fasulya, soda, 
nohut, üzüm, erik, kayıs1, kır
mızı ve ıiyah mercimek 

Arpa, ıaman, kepek 

Zeytinyağı, zeytin, sabun 

Makama, ıehriye, irınik, nif asta, 
un, piricunu 

Beyaz ve kaşar peyniri, yumurta 

Şeker 

Soğan, sebze, patates 

Sadeyağı 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Aleni münakasa 

,, 
" 

,, 

" " 

" .. ,, 

" " " 
,, " " 
,, " " 

29. 5-30 

Aleni münakasa 

Kapalı zarf 

2S.5-930 Çar~amba 

2S.5-920 Cartamba 

28-5-930 Çarşamba 

" " " ,, 

.. " ,, " 

29-5-930 Perşembe 

" " " " 
29-5-930 Perıembe 

29-5-930 Perşembe 

,, " " " 
28-5-930 Pe11embe 

28·5-930 Perşembe 

Mekitibi Aliye mubayaat komisyonundan: . . . . . 
Mülkiye ve yüksek ınuallim mektepleri için bazıran 930 ıptidasından mayıs 931 nıhayetine kadar 

lüzumu olan müfredatı balada muharrer erzak ve saire hizala gösterilen günlerde Fındıklıda güzel 
ıan'atlar akademisinde yükıek mektepler muhasebeciliğinde ihale edilecektir. Münakasa saat 14 ten 
18 e kadar devam edecektir. Taliplerin şeraiti ar.lımak üzere Yıldızda Mülkiye mekt~bi müdürlüğü
ne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale gününden evvel muhasibi mes'ullik 
vemeıine teminah muvakkata yatırarak makbuz almalan lüzumu ilan olunur. 

({İRALIK KARGiR 
HANE Maarif vekaletindefü 

fılif ba ne aıkımz. Q ~ ~-r.--· 
t ıs1ıteklert, sivri 91nekletl, ptretert. gOv• 
~~O..rtnca.tarı, hamam böcekleır1. tahta ku· 
1'ehtık ljl~Urür ve 1,Umurtalarını imha eder. s1r•-::{· .. ~'lt,\l':C r.:.v~;:~~ .• Si 

~~~·~AA,. taöen •AJJW> -u · 
~7'jı, 

Beşikta1ta Akaretlerde S-9, 
14,49, 78,91 nümrolu haneler bil
mllzayede icar edileceğinden 
ıebri halin 27 inci puar günün
den itibaren yirmi gün müddetle 
aleni müzayedeye vaz edilmiştir. 

Balıkesirde inta edilecek Necati B. Muallim mektebi inşaatı 
8 mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

Talip olanlar plan, şartnamei fenniler münakasa şartname ve 
mukavele suretlerini almak üzere bu gibi bfi> Uk inşaat yapmış 
olduklarmı mUş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Maarif ve
kaleti inşaat dairesine mUracaat edebilirler. 

Talip olanlann mayııın 21 inci 
çarpaaba günli saat on üçe ka
dar mahalli mezkurda 54 numa
rada mOtevelli kaymakamlığına 
ve ye•mi mezkiirun saat on 
OçOnden on beşine kadar fstan· 
bul c•kaf müdnriyetinde idare 
eacOmeııine mür,!lcaat etmeleri. .. 

ihale Maarif vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edile -
ceğinden taliplerin münakasa ye müzayede kanununa tevfikan 

tanzim edilecekleri teklif mektuplannm ihale tarihi olan 8 haziran 
1930 pazar günü saat 15te mezkur komisyona tevdi etmeleri 
ilan olunur . 



Gazeteye &dnder!lecek aettuplarııı üzeriııe idare lçlue (ldare) yUJJa 
alt se (Tazı ) işareti .koaulmılıd ı r. 

11tı.,,_ -..-ıu. lee .. .__ l1Y1Detl ao•la ddenala .... hl.-lıua J. -hnl .....-.. 
h,1: ........ t! ... n dlalemı ar.lindtıicatuıdaa hlat" •ee'al deiıJc!Jr. 

= SAVISI HER. V E R.DE & KUR.lJŞ .,,_ 

MATBAA VE İDAREHANE: ~00, 
fSTANBUL. Babıali, Ankara caddesinde • V AKIT -

,,_.~ 
Tel • 1'71 ( iDAM fŞLERl ) 1971 ( YAZI İŞLERl ) Talırr•f' VA~· ~':?'. --===-

asa Kuvvet urubu 
Avrupada birinciFği diplomalarla musaddaktır. Zaafı umumi, kansızlık, romabzma, sıraca kemik, damar, gZSğUs, ademi iktidar, verem, 

gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanh!ar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, büyiikler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu. • • •' 

--------------------------------------------------------------------·· Emniyet Sandığı emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
~Jüzayede ikraz Merbunatı n cins 1;e nev·i 

ile me\'ki ve müştcmil~tı 

Borçlunun ismi 
bedeli L. No 

95 6378 

195 8398 

605 8588 

365 9tg3 

120 10099 

155 12096 

1320 14117 

90 15710 

135 17527 

20750 17081 

4400 17603 

Topkapıda Beyazıtağa mahallesinde Aksa 
ray caddesinde eski ve yeni 82 ila 
tS8 numaralı yüz otuz bir arşından ibaret 
münhedim dört dühkan arsasının tamamı 

Alaettin ve Kazım Beyler 
Salmatomrukta Kefevi mahallesinde Taşçı 
sokağında eski ve yeni 2 numaralı yüz 
arşından ibaret münhedim hane arsasının 
tamamı Muammer Mustafa ve Arif Efendilerle 

Esma Hikmet, Emine Remziye ve Seher H. lar 
Koskada Çobanisa namıdiğer Çobança· 
vuş mahallesinde Havuzluhamam sokağın-
da eski 17 ve yeni 16, 18, 20, 22 numa-
ralı üç yüz arşın üzerinde istihmam ma-
halJini ve keza iki yüz elli arşın üzerinde 
camekan mahallini ve yüz arşm üzerinde 
adi kargir ikişer katlı ve birer odayı havi 
iki haneyi ve iki yüz elli arşın bahçeyi 
havi ( Havuzluhamam) namile maruf bir 
hamamın tamamı. Hatiçe Nedime H. 
Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik 
Sulakceşme ve cedit Okmeydanı soka-
ğında eski 2, 4 ve yeni 13 numaralı yllz 
yirmi altı arşın ilzerinde ahşap iki katta 
altı oda iki ufak sofa iki yüz kırk dört arşın 
bahçeyi havi bir nanenin tamamı. Madam Marinko 
Beylerbeyinde Havuzbaşmda eski 12-4 mü-
kerrer 12-51 mükerrer 12-52 mükerrer 
maklup numaralı yüz seksen sekiz arşın 
arsa üzerinde duvar bölmeleri mevcut olup 
ve üç dönüm bin dört yüz on iki arşın 
bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı. İffet H. 
İğrikapıda Hacıilyas mahallesinde atik ve 
cedit Ebe sokağında harita 1,2 mevkiindc 
atik 9, 11 ve cedit 9, 11 numarala yüz 
otuz sekiz arşın arsa üzerinde kargir 
bir kattan ibaret sıvaları noksan bir 
ahmn tamamı Osman Ef. 
Y eniköyde Güzelce Alipaşa mahallesinde 
Bağlar ve yeni Üçyolağzı mevkiinde eski 55, 
54, 14, ve 11, 11-1, 11 numaralı iki yüz 
on altı arşın arsa üzerinde kargir iki katta 
beş oda bir sofa dir mutfak ve yüz otuz 
arşın arsada kirgir bir katta bir ahır ve 
yüz arşın arsada ahşap bir katta diğer bir 
ahır ve kırk yedi dönüm üç yüz elli dört 
arşın tarlayı havi bir hanenin tamamı. Osman Ağa 
Üsküdarda Yeni mahallede Karamanlı so-
kağında eski 27 ve yeni 21 numaralı altmış 
dokuz arşın üzerinde mebni kirgir bir 
kattan ibaret bir dükkanın tamamı. Osman Ef. 
Divanyolunda atik Alipaşa mahallesinde 
Yağcı hanı alt katında atik ve cedit 6 nu-
maralı otuz altı arşın arsa üzerinde bili 
hava ve kapısı oda içinde ve odanın arka-
sında bir ardiyeden ibaret tam kargir bir 
odanın tamamı. Mehmet Şükril B. 
Beşiktaıta yeni mahallede posta ve Ihla- ·, 
mur sokağında eski 27, 10, 10 mükerrer 
10 mükerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 10 
mükerrer 12 ve yeni 13, 15, 17, 19 nu
maralı bin beş yüz arım arsa üzerinde kıs-
men üç ve kısmen iki kattan ibaret altmıı 
üç oda alb sofa iki mutfak ve milştemili
"Jndan bulunan yüz elli arşın arsada mebni 
ve mezkfır konağın ittisalinde beş oda bir 
sofayı havi kirgir selamlık köskünü ve 
ayrıca iki yüz otuz arşın arsa üzerinde 
kargir üç kattan ibaret yedi oda iki sofa 
bir mutfağı havi müştemilatı ve beş bin yüz 
dört arşın bahçeyi havi bir konağın ta-
mamı. Zekiye H. 
Paıabahçesindc Köyiçi elyevm iskele cad-
desinde eski 1 ve yeni 26-1 numaralı yD..ı 

Devlet Demiryolları ilanları 
1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 2 haziran 

930 pazartesi günii ıaat 15 te Ankarada devlet demiryolları ida
resinde yapılacakbr. iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu· 
vakkat teminatlannı mezk6r günde saat 14,30 za kadar münakasa 

komisyonuna tevdi etmiı olmalan lazımdır. Talipler münakasa şart
namelerini 5 lira mukabilinde Ankarada Maliye ve muhasebe işleri 
reisliğinden ve istanbulda Haydarpqa vemesinden tedarik edebi
Hrler. 

altmıt iki arım ana üzerinde kirgir üç 
kattan ibaret iiatünde sekiz oda bir kori-
dor bir mutfak ve yirmi dört arşın arsa 
üzerinde bir apte1ane ve guaulhane ve yir· 
mi arşın bahçeyi havi bir fırının tamamı. 

Mehmet Cevdet B. 
2065 17854 Kandillide mezarlık sokağında eski 15 ve 

yeni 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 numaralı iki yüz sek
sen U'flD araa 6zerinne ahıap üç katta on 
yedi oda bir ıofa bir kuyu ve yilz altmış 
beş artın üzerinde bir mutfak ve bir 
ahır Ye iki da n6m bin yiiz elh beı arşın 
bahçeyi havi bir köıknn tamamı Zahide H. 

l 

205 17913 Topanede Karabq Mustafa ağa ve Beya
yazit maballe1inde eski ve yeni Lüleci 
Araksi ve Kale sokağında eski 40, 40 mü· 
kerrer n yeni 15, 36 numaralı otuz ar
pn arsa üzerinde kigir üç katta ve üs
tünde iki odayı Ye arka cihetindeki sokağa 
mllaait bir ahın havf bir dükkinın üç 
biue itiba,rilc iki hiıseai Mehmet Ef. 

1102 17932 Kumkapıda Tev.qi Süleymanağa mahal ... 
lesinde T elliodalar sokagında eski ve yeni 
S numarah y.Oz otuz alb arşın arsa üze
rinde kigir iki katta üstUnde ·salonu ha
vi bir gazinonun tamamı. 

Şükrü B. v Emine Naciye H, 
6440 18249 ErenkCSytınde Sahrayicedit mahallesinde 

mukaddema Yalıboyu elyevm Caddebost
anı iskele sokağında eski 44, 44 ve yeni 
27,29 numaralı bin doksan sekiz arşın arsa 
üzerinde motör mahalli ve imalathane ve yüz 
elli alb arıın arsa iizerinde maranğozhane 
Ye de~ane. ve bin yilz clH arşın arsa Üze

rinde etra& kapalı ardiyeler ve iki yiiz 
sekiz arşın arsa Ozerinde açık salaş ardiye 
kırk arşın · üzerinde yazıhane ve otuz iki 
artın llzerinde hail ve altmış beı arşın 
üzerinde araba imalithanesi ve iki dönilm 
iki yOz elli alb artın araziyi havi maa 
~azi· .motör mahalli ve imalithanenin 
tamamı. · , • Bekir Kimi B. 

160 18409 Erenköyülıde içerenköy iğri sokakta eski 
13, 14, ve ·yeni 6, 8 numaralı yüz elli dört 
arfm _araa~berinde ahşap ilç kattan ibaret 
alb oda ve iki ıofa ve yilz altmıı üç arşın 
anad~ · bir mutfak ve bir odayı ve dört 
yüz seksen Oç artın bahçeyi havi bir 
hanenin tamami. Osman Ef. 

215 18603 Üıküdarda Tabaklar mahallesinde Nalça· 
atekke 110kağınd• eski 3 ve yeni 3, 3 - 1 
numarah yliz dokaan arım arsa üzerinde 
ahşap iki katta beş oda iki sofa bir mut
fak ve bahçede bir kuyu ve iki yüz kırk 
arım bahçeyi havi bir hanenin tamam1. Hüseyin 

Ef. Server H. 
1840 19256 Eyipte Kmlmescit mahallesinde Balcıyoku

§U ıokağında eski ve yeni 12 numaralı yüz 
altmış artın arıa üzerinde ahşap dört kat· 
ta on iki oda dört sofa bir mutfak dört 
kuyu iki bin nç yliz elli bir artın bahçeyi 
h .. vi bir hanenin tamamı. 

. Mehmet Cemil B. Saniye H. 
Yukanda cins ·ve· neYile mev~ii ve mi1ftemilitı yazılı emlak hi

zalarında g6sterilen bedellerle talipleri llzerinde olup 24 mayıs 930 
tarihine müsadif cumartesi giinO saat ikiden itibaren müzayedeye 
mübaıeret olunarak iaat on altıda kat'i kararlarının çekilmesi mu
karrer bnlunduğundan talip olanlann mezkur günde saat on altıya 
kadar Sandık idaresine : müracaat eylemeleri ve saat on altıdan 
sonra vuku bulaçak mü~acaatlann kabul edilmiyectği ve mezkur 
emlake evvelce talip olanlann kafi karar esnasında hazır bulunma-
dıkları ve baıka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin 
mlizayededen çeldlmiı · addolunacakJan lüzumu ilin olunur. 
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işte EJAstl1'~, 
Kenıetl ti 

r in Şabese 
fil'' 

Melin-ve husust bir trikod•:~3!J 
nıul gayet şık Roussel kefile ,,ı· 
hazır modası m ucibincr ı 1 ';ı1 ft 
lup lcnaslıbrı.kalçanızıı le1' ı'i • 
zan:ııet, vücudunuza yu~~f'lf'İ 
ve C'cvvaliycı verdiği gibi r 
durmanızı da tcnıin eder. M f 
1 ıırımızı ıiyıırel ve musııvil' 

t d' u laloğum uzu ... talcRI '! ı~ I 
Yegane sataş mahill 

J'arj.~ 

l!tanbul 'ubclerl 
Bcyoğlunda ı ıl 

Tün~I meydan~ııda r-1° ,p 
ve İşlıkliJ cadde.sinde 1'1° 

F i a lı 6 lil'1lda~ iti ba1'11 

Merkez acentesi; Galata Köp(il 

Beyoğlu 2362. Şube aceııt~ , 
mudiye Hanı alnnda lstarıb 

İzmir - Mersin s3rat po):; 
(KONYA) vapuru 2(1 '/, 

12 de Galata nhbmınd.a9tp 
ketle Çarşamba sabah• ..} 

gidecek ve akşamı İ~~f 
hareketle Antalya , 

1 
f 

Mersine gidecek ve ~' 
Anamor , Aliiye , ~of 
K~ adası , İzmire uğtl 
gelecektir. 

Trabzon birinci post!~ 
( i Z M l R ) vapuru 19 

Pazartesi 12 de I ef 
rıhtımından hareketle o 
Samsun, . Gireson, 'f~ 
Rizeye gıdecek ve ~/. 
Trabzon

0
, Tirebolu, ıi 

Ordu, nye, SamsuDı ( 
Zonguldağa uğrıyaralı 1 
cektir. 

Hareket günü yil1' 
olunmaz. 

1 
Anialya postası 1~ ~ 

(ANAF ARTA) vaP" (ı'J 
Mayıs Pazar 10 da l?,J 
nhtımından hareketle ~ 
Küllük, Bodrum, Rado$'r;, 
hiye, Finike, Antalya~ i~ 
cek ve dönüşte me:ı1' ~I 
lelerle birlikte Daly1111' O 

k Jeı ~ maris, Sakız, Çanak 8 ~ 
boluya uğrayarak geJeC 

Mudanya posta~ 
Cuma, Pazar, Salı, ~/ 

ba günleri idare rıbtl 
9 da kalkar. . 

6 
17 Mayıs CuınarteS' ,~~ 

ada postası yapıloı1Y8c 

•·-----.'--:,si~ 
Tütün inhisar idareıpd~ 

1930 senesi için bazıra~ıcer' ' 
tütün bayilerine yeniden ıe S [\O·J 

mübaşeret olunacako.r .. ~ 4,8il1 tefi' 
hükmünce tütün baJılıği ıÇ deci'~ 
kını haiz ve bizzat bayilik .~ıe#.1 
harp mah11leri ve şehit yetıi ııı•'~, 

f ider iiS" 
zirandan evvel arzu et 1 }(1la1' rt:ı 
bavilik için cezkere. ~. r id' - 1 1 .. .. ınhı:ı3 o istida stanbu tutun 

1 1 
jJ411 

~rliiğüne müracaat ar p.) 
Mes ul müdür : Jl.ef 


