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Çocuk haftasının 
ilk günüdür 

Hlmayol etfale yardım ediniz! 

Milli Sdndyi Nümune ""'ergisinde 
Reisicümhur Hz. Motörler Yeni anketimiz 

Ne okuyacağız? Yerli san' at eserlerini tetkik Vaziyet garip bir 
saf haya girdi Mütenebbih olmalı! ve takdir buyurdular Ankara, 21 (Telefon) - Ka

çakçıları takip için mübayaa 

NİSAN 

~culdar için bir 
~e hazırlıyoruz 

rt1irı· - ---1 "". • •rıı okuyucularımız, 

Y•rını bekleyin 1 
~,,. - ·-
,,,.;1eıerınızi bck.emedi-

96 ı~ iirn;ı eımedığiniz 
li ~ellihte bulacaksınız 
•kk, s-h---

"'tti u •, M. Gayur, Nu-
tlrı F. "'

1 
Sadri Etem, Selthat

rı ' beyi · ~•lıl erın hikAyeleri 
arı, . , 

''ki b yenı bilmecemiz 
ilnı I 

eceyi halledenler. 

Bekleyin 

edilen ve meml~ketimizdeki 
ilk tecrübelerin :le beş tanesi 
sakatlanan ~ümrük motörleri 
meselesi huri.da ıayam dikkat 
bir safha almııtır. Bu motörle
rin kat'i tesellüm muamelesinin 
bir mütehassıs heyet sıfatile Milli 

Müdafaa babı iye fen kısmının 
tasdiki mukavele iktizasından
dır. Heyet bu tesellüm rapor
larını tasdik etmemekte ve bazı 
noktalar hakkında gUmrUkler 
umum müdürlüğünden izahat 
istemektedir. Bu husustaki mü-
zekkere gümrükler umum mü
dürlüğüne yazılmak nıeredir. 

Vapurcu/ar birliğinin ddnkll lçtimaında bulunanlar 

Vapurcular birliğinde 
~-=------------------------~ Fevkalade bir içtima yapıldı, anonim 

şirket teşkili konuşuldu, fakat ..• 
Şehrimiz vapurcular birliği dOn fevkalide bir içtima akdetmiı 

ve birliğin faaliyet hesap raporları okunarak aynen kabul edildik
ten sonra yeni heyeti idareye Yelkenci zade Lütfi, Kalkavan zade 
Rıza, Sadık zade Fehmi, Sudi beylerle Barzilay efendi seçilmiştir. 

Dünkii içtimada bilhassa bütün vapurculann birleşerek bir ano
nim tirket tesis etmeleri meselesi görüşülmüşse de 'allkadarlar bu 
hususta izahat vermekten çekinmektedirler. Diğer taraftan yaptığı
mıı tahkikata göre şirket teşkili hakkında vapurcular arasında ibtilif 
çıkmıştır; bu cihetin halline çalışılmaktadır. 

yarın 

Vilayeti, Emaneti, Polisi, Cemiyetleri, 
gazeteleri çocuklar ellerine alı)ror.lar 
Türkocağında dün bütün büyük memurlar, 

gazete başmuharrirleri seçildi 
Çocuk hattası yanndan itiba

ren baılamaktadır. Haftanın ilk 
gUnü çocukların hakimiyet gü
nüdür. Bu itibarla İstanbulu ya
rın çocuklar idare edeceklerdir. 

Don Türkocağında ilk mek
teplerden gönderilen ve bu mek
teplerin en zeki ve müstait ta
lebelerini teşkil aden çocuklar 
arasından, kur'a ile lstanbulu 
idare etmek üzere memurlar 
tefrik edilmittir. 

Bu tefrik neticesinde Beyoğlu 
5 inci ilk mektepten Necati B. 
Vali, lstanbul 4 7 inci mektep
ten Suat 8. Ş~hremini, İstan
bul 28 inci mektepten H~kkı B. 
Polis mildilrO, Beyoğlu 19 uncu 

mektepten Kemal B. fırka mt\
fettiıi, 39 uncu mektepten Cev
det B. maarif emini, 5 inci mek
tepten Naci B. Darülfünun emi
ni, fstanbul 27 inci mektep
ten Supbi B. Sıhhiye mildUrU, 
İstanbul 11 inci mektepten Meh
met B. Himayei etfal cemiyeti 
reisi, 15 inci mektepten Perihan 
H. katibi umumisi, Beyoğlu 18 
inci mektepten Yusuf 8. Hilili-

Yırtık paralar Hilaliahmer kongresinde 

ahmer reisi, Feyziatiden Meliha 
H. katibi umumisi, Necdet Naki 
B. Türk ocağl reisi, Sevim H. 
katibi umumisi, Beyoğlu 9 uncu 
mektepten Pembe H. Kadın 
birliği reisi, İstanbul 28 inci 
mektepten Ayşe H. katibi umu
misi, lstanbul 41 inci mektepten 
Orhan B. Tayyare cemiyeti reisi 
İstanbul 19ncu mektepten ZehraH. 
!<a!ibi umumisi, İstanbul 31-
ıncı mektepten Kenan B. Be-Bu sabahtan lijberen 

beftl,tirillyor 
Yırtık \'e kirli paraların değiştiril· 

meslne bu sabah saat l O dan itibaren 
Ziraat bankası kişelerindc başlanacaktır. 

Bunun için dün bankada bütün htızır

lıklar ikmal olunmuş ve !Azım gelen 
memurlar tayin edilmiştir. 

Bütçe encümeninde 
Ankara, 21 (T elefen) - Bilt

çe encümeni dün varidat kıs
mı tetkikatını bitirmiş, bug6n 
masraf bütçesinin tetkikine bas
lamıştır. 

1 

Ankarada toplanan Hıl.tlahmer 'kongresinde bulunanlar 
( Yazısı ikinci sayıf aaıızdadır ' 

yazıt belediye müdürü, 20 ici 
mektepten Mehmet Hıfzı B. 
F atib belediye müdürü, lstan
bul 16 ıncı mektepten Hamit B. 
Etfal hastant>si sertabibi, 19 un
cu mektepten Eşref B. müdürü, 
İstanbul 51 inci mektepten Şev
ki B. Cerrahpaşa sertabibi, Be
yoğlu 13 üncü mektepten mu· 
vaffak B. müdürü, lstanbul 18 
inci mektepten Muzaffer 8 
Haseki sertabibi, 47 inci mek
tepten Behçet B. müdürü, 3 üncü 
mektepten irfan B. Guraba h;ıs
tanesi sertabibi, 22 inci mek-
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tepten Cemal B. müdüril se· 
~·ilmic: lerdi r. 

Çocuklar yalnız resmi, nim 
resmi müesseseleri ele almakla 
kalmıyacaklar, gazeteleri de 
idare edeceklerdir. Gazetemize 
ls tanbul 48 inci mektep talebe
lerinden Hüseyin B. ba§muhar-
rir, 5 inci mektepten Faruk B. 
tahrir müdürü, 42 inci mektepten 
Refika H. 8 inci mektepten 
Adile Rıza Hanımlar da muhar· 
rir intihap edilmiılerdir. 

Cümhuriyet refikimize Beyoğlu 
9 uncu mektepten Suphi B. baş· 
muharrir İstanbul 38 inci mek
tepten Adil B. tahrir müdürü, 
Milliyete F eyziatiden Hüseyin B. 
bqmubarrir Muharrem B. tah
rir mlldllrii, ' Aktam gazetesine 
F eyziatiden Ha1an 8. başmuharrir, 
Beyoğlu linci mekt~pten ~ü.seyin 
B. tahrir mtıdilru, Polıtıkaya 
Beyoğlu 28 inci mektepten Ma· 
lik B. baımuharrir, F eyziatiden 
T alit B. tahrir müdürü, Yarın 
ıazetesine Beyoğlu 3 ilncü mek
tepten Adnan B. baımuharrir, 
Beyoilu 15 in~i ilkmektepten 
Salim B. tahrir müdürü olmuı
lardır. 

Vazifelere tayin edilen çocuk-
lar yann sabah TOrkocağında 

• toplanacaklar, öğleden sonra 
tayin edildikleri makamlan ve 
ıazeteleri ifgal edeceklerdir. 

Çocuklann bu umumi haki
miyeti yann akıama kadar de
vam edecek, sonra nihayet bu-
lacakhr. Yalnız TUrkocağı reis 
ve katibi umumisi bir hafta o
cağı idare edeceklerdir. 
Perşembe 1ıünü T epebaşı ti

yatroıunda müsamere, cuma 
ıUnü Türkocağında balo, cu
martesi günü konferans verile
cektir. 

27 nisan pazar günü için gü
zel bir program haıırlanmışbr. 

T epebaıı gard eninde bir çocuk 
balosu tertip edilecektir. 

Baloda muhtelif ~ğlcnceler, 

monolog, teganni, piyanko, ter
tip edileceği gibi 3-7 yaımdaki 
çocuklar arasıda gürbüz çocuk 
mnsabakası yapılacak, kazanan
lara hediyeler verilecektir. Ay
rıca Komiser kadın, Zor nikah 
komedileri temsil edilecek, sa
londa şehir bando:u, bahçede 
Mehterhane mızıkası buluna-
caktır. Buraya giren çoculardan 
duhuliye alınmıyacak, yalnız bü-

yüklerden 25 er kuruş alınacaktır. 
lçerde zengin bir büfe de 
hazır bulunacaktır. 

28 nisan Tepe başı tiyatrosunda 
mUaamere, 29 nisanda Türkoca-
ğında konferans, 30 nısan çar
pmba gUnü çocuklar tarafından 
memleketin tanınmış adamlarma 
1'ir müsamere verilecek ve bir 
haftalık mesai izah edilecektir. 

Çocuk haftasının fevkalade 
ejlenceli ıeçmesi için lizımgelcn 
hnttın tedbirler alınmıştır. 
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Müslümanlar 
Gandive mızhalef et mi 

ediyorlarmış? 
Kalküta, 21 (A.A) - Lort 

lrwin, Bengale memurlanna iğ
tiıaşları bastırmak için fevkallde 
salahiyetler Yermiftir. Gandi, bir 
beyanname n.,rederek bütün 
ahaliyi mücadeleye iltihak etme· 
ğe davet ~ylemiftir. 

Bombay, 21 (A.A) - Gandi, 
ekalliytlere karşı ekseriyetin ta
hakkümilnü istihdaf eyledijinden 
Müslümanlar konferansı ıilihsız 
itaatsizlik mücadelesini reddet
miftir. 

V AKIT - Bu telırafta mev
zuu bahaolan islim konferansı 
maruf İngiliz muhibbi ve İngiliz 
idaresinin bakasma taraftar olan 
Ağa Han ile ona iltihak eden 
Mnslümanlardan müteşekkildir. 
Bu kont erans, asıl Hint Müslü
manlarını temsil eden milli mü
cadeleye iştirak etmekte olan 
İslim cemiyetten ayrılmıt bir 
ekalliyettir. Bu itibar ile bunlar 
tarafından verilen , kararın bir 
kıymeti yoktur. Müslümanların 

ekıeriyeti medeni iıyan hareke
tine müzaheret ve ona iıtirak 
etmektedir. · 

Geçen hafta gelen Hindiıtan 
gazeteleri bunu sarih bir surette 
anlatıyordu. Hatta Bombay Kro
niklin verdiği malumata göre 
Hindistan Müslümanlarımn bü
yüklerinden biri medeni isyan 
hareketinin muvaff akiyeti ıçın 
50ı000 isterlin teberrü etmiştir. 
Çiandi ile birlikte çalışan gönül
lülerin bir çoğu da Hindistan 
Müslümanlarmdandır. Bu itibar 
ile yukardaki telgraf şüphe ile 
telakki edilmek icap eder. 

- --
Fransız aktrisin geçlrdiOI kaza 

Paris, 20 (.\ .A,)- Bir otomobi l ka· 
zasında yaralanan Cccil Sord'in sıhht va
zi\ ecinde end i,l· edilecek bir şey yoktur. 
Z~vci kont de Scgur'c bir şey olma· 
mı~tır. 

Almanyada komünistler 
Ldpzig. :lO (,\ , A.) Komünistlerle 

polLle r ara.ında bir arbeıl c olmuştur. Bir 
komiser ile bir poli~ memuru \'e nüma· 
yiş~·ilerden hir kiş i: ülm ü~. birçok ko· 
mUnist ) aralanmıştır. 

Fırtına ve feyezan 
Snragos. ~U A. A)- Ebıe nehrinin 

uları kabnııual..tadır. Dahildeki köyler 
teklike\ e maru;,, bulunmalmıdır. 

Pal-;,,a. 20 ( A. A.) - ~on derecede 
şiddetli bir fırtına Palma ha\'llb inde 20 
milyon pcçctahk hn:.;ar ,.e ıarara sebep 
olmuşmr. 

Tempelune, 20 ( A. A.) - Şiddetli 
bir f ırtına Fran~a ile olan ıniinakalı\ tı in· 
kıtan uğraıını şur. 

V AK11· ın tefrikası: 156 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Avnüsselih resmini işpor-

taya koydup dilber hakkındaki 
türlü medihlerile Hacının gözle
rini kamaıtırdıkca önüne avucu
nu açar.. Gayet ustalıkla ağır 
ağır pirinç tacirini sızdırmıya 
haşlar ... 

Nihayet Burudan Hacıyı he
lecanla tıkayacak uğursuz bir 
telgraf alınır.. Afife Melegin 
iıdivacına bir pirens talip.. . Bu 
haber zavallı adamın beynine 
bir iğneli topuz dehşetile iner .. ...._ ______ _. 

Bu melek haslet adamlann 
içinde neye uğradıiını bilemiye
rek tikiyet feryatları koparmak
tan kendini alamaz. 

- Batımı birinci f elik etten 
daha blyOpne ıoktunuz. Bu 
işte bir büyü mu , sihir mi 
var bilemiyorum. Tutuştum. 
Keremin arpa tarlaaı ıibi çayır 
çayır yanıyorum ..• 

A vnüsselih yaman bir telktn
cidi.. Herifi içine yağlı bir kun
dak konmuş gibi ta can evinden 

Paramız 
2 inci kara rnanıe tasdik 

olundu 
Ankara; 21 (Vakıt) - Milli 

parayı koruma kanununa mils
teniden hiikfımctin yaptığı 2 
numaralı kararname ili tasdik
ten çıktı. Buraya gelen Nurullah 
Eaat B. Bqvelimize ve Maliye 
vekiline bazı izahat verdi ve 
geri dandü. --------HiJaliahmer 

kongres:nde 
A.nı.ara 20 ( A.A ) 1 liUliahmer 

cemiyeti 1930 senesi umumi kongre i 
bugün ~aat 10 da B.M.~1. reisi K:lzım 
paşa hazrecl r: rinin riyasetinde toplanmış

tır. Kongreye yüze yakın murıı.hh:ı~ işt i · 

rak enniştir. 

Cmurnf merkez ve tc ckik komiıoyon-
1an raporları ta) \ ip ve kabul cdilmi tir. 
J 9~0 'c 193 1 !'en cı: ı bütçe~i tasdik ' e 
umumi merkez Azalığından kur·a ile 
çıkarılan 5 zııt tekrar me\ kilerinde ipka 
edilmişcir. 

.\ lüzakerat neticesinde ecncbt mem
lckcclcrdc açılacak l liltliahmer şubelerinin 
~ureci idareJne ait nizamnamei e ast 
clördüncU maddesinin tadili ile kabul 
edilmi~ti r. Bayraml.:ırda inrİ~ar etmekte 
olan 1 lil:\liahmer gaıcte~in in neşrını 

temin için merkezi umuınicc ceşebbüsat 
) apılması kararlaştırılmıştı r. Varidat men· 
balımnm tez~·idine dair haıı murahhnslıır 

tarafından ,·eril en takrirler umumi mer
keze ha,·ale olunmuşcur. lzmirde f 50bin 
l iralık "mldkini Hllaliahme'f teberru eden 
Hacı Hü~cü b ey ile a) ni \'eçhile htanbulda 
100 bin lira kıv ıııet indeki Seyfi paşa 
hanını cemiyeıe tcherru cdeŞ Teranedil 
' e kerimeleri Prcn•es ~aılı hanımlara 
kongre namına ceşekkür olunması kabul 
tdilmi~cir. Reisicümhur 1 taırctlerile Bü) ük 
Millet ~licl isl ri~ ıısetlne, Raş ' ekt\ ti 
celileye ve ~·ük k erkAnı harbiye reis
liğine kongre carafından arzı tazimat 
olunma ı karralı ştırılmıştır. 

Bugün imza 
ediliyor 

Pıris, 2J (A.A) - n Briınd, yann 
fmıası mukarrer bulunan bahrt muahedeyi 
imza etmek üıere Londrı) a gicmiştfr. 

Londra, 21 (A.A)- Bahri konferans 
erklnı, muahede~ ( ) ann imzalıyacaklardır. 
Konferanstaki .\mcrikan murahhası H 
Roblnson, telsiz telgrarı a Amerikanın 
h'er tarafında neşredilmiş olan bir nuc
kunda muvaffakiyetin cam olmıma.ına 

rağmen elde edilen neticenin mühim 
olduğundan l.ıah setıni~tir. 

Bir karar 
Ankara, 21 (Telefon) - Ma

liye encümeni düyun ilmühaberle
rinin daha bir sene müddetle 
kabulü hususundaki hükumet 
teklifini kabul etmiştir. 

Bir tayin 
Ankara, 21 (Telefon) Demir

yolları hareket reiıliğine mua
vin Nüzhet bey tayin olundu. 

ateşlemitti.. Yaralı gönüller yur
dunun bat teıelliciıi, şikirının 
kalbine açbğı pehlivan yakısı 
ceribasına ıöyle pansumanlar 
yapıyordu: 

- Efendi me'yuı olma •• Ben 
bu itin mutlak bir çaresini bu
lurum ... 

- Naııl Allah aşkma? 
- Talip çıkan prens olsun, 

paditah olıun ehemmiyeti yok .. 
- Ne demek iıtiyoraunuz ? 
- Prens diyince bu kuru 

ünvanın önUnde ürkmeyiniz .. 
Şimdiki prenslerden çoğunun bir 
mahalle bakkalı kadar servetleri 
yok.. Bakalım. Anlıyalım. Bu 
na11l ıeydir ... 

Bu anlayıf uzar ve epicede 
meaarifi mucip olur .. LAkin gayet 
ümit verici haberler alınır. Pren
ıin yalnıı: bu kuru unvanla şişkin 

O~ı ı aral 1 ı ı. 1 sayı famıLdad r 
malümatçılı~tan ziyade ihtisasi 
bilgiler matlup ve müsmir oldu
ğundan bir millete kafa gelecek 
milli bir kütüphane vücuda ge
tirilmesi maarifimizde gen ış ve 
derin bir inkişafa mütevakkıf hr. 
Bugün yapabileceğimiz en iyi 
şey bu husustaki eski tecrübe
lerimizden hakkile mütenebbih 
olmak, her mesleğe ait eserleri 
mücerrep olan ehlinden istemek 
ve bunları teşvik, teşçi ve ikdar 
etmek; yeni mütercimi !ri bu 
mücerreplere kontrol ettirmek 
ve nıhayet iyi müellif ve mü
tercimlerin kıymetini bilmek ve 
bu sayede adetlerinin çoğalma
sına yardım etmek gibi manevi 
prensiplerden f&Şmamaktır. 

Mesainin her vadide emniyet 
ve temadi ile inkişaf ve terak
kisi bu prensiplerin mer'iyetine 
bağlıdır. Mazideki bütün tecrü
belerimiz, milıtakbel milli kü
tüphanemiz karşısında bize bu 
prensipleri kat'i surette emret
mektedir. 

Üçüncü suale kıymetli müder
ris, milıpet cevap veriyor: 

- Mesleğinde muvaffakiyet 
ve ehliyetini göstermiş olanlar ' 
malumdur. Bunların eserlerinin ı 
yeni harflerle tabıları zaruridir. 
muvaffakiyet ve ehliyetini gös
terecek olanların da bu züm
reye girecekleri tabiidir, diyor. 

Son sual ecnebi lisanlardan 
tercüme işine aittir, diyor &<i: 

- Arzettiğim prensiplere ri
ayet etmekle bunların taayyün 
etmesi ayni şeydır. Bu prensip
ler dairesinde bir neşriyat he· 
yetinin taazzuv ettirilmesi devlet 
ve it adamlarının yapacağı bir 
şey~ir. 

Üstadın kapısını kaparken u
zun bir zil sesi yükseliyor, ta
lebe grupları koridorlarda ha-
reket halindedir. A. Sirr ı 
~~--.~--..-·~~~~~ 

Yeni bir Yahudi 
memleketi 

Nevyor k Taymis gazetesi Fi
listin muhabirinin iı'arına göre 
Fıliıtin hükumeti yeni bir prog
ram kaleme almıştır. . Londra 
zimamdaranının tasvıbine arze
dilecek olan bu program muci-
bince Fıliıtinde Tel Aviv ile 
Petab Tikvah, Rişon lö Siyon 
ve Robotu ve etraflararındaki 
kırk Yahudi müstameresini ıhtiva 
eden bir Yahudi kantonu teşkil 
olunacaktır. Bu Yahudi kanto
nunun 7000 nüfusu olacak ve 
Yahudistan - Yüde ismini taşı
yacaktır. 

Bu fi~ir şimdiye l.adar birkaç 
defalar mevzuu bahsolmuştu. 
On beşinci Siyonist kongresi 
arefesinde « Y eviş Kronik! » 
Fılistinin hıç olmazsa bir kısmını 
tamamen Yahudileştirmek tek
lifinde bulunmuıtu. Böyle bir 
karar ittihazı Filıstin mesailinin 
hallini tesri edecek bir keyfi
yettir. 

cebi delik asalet kopuklarından 
biri olduğu öğrenilir. 

Hacı mutaassıptır ama cen
netin inamlarına intizaren dün
ya zevklerinden kendini büsbü
tün mahrum bırakacak kadar 
cehennem azabından pek yılan 
takımdan da değildir. 

Avnüsselih yurdun salonunda 
Hacıya rakılı, şampanyalı, mü
kemmel bir ziyafet çeker. Or
taya da Canfeza atlı giizel bir 
kadın çıkanr ... : 

Bu kadın Hacının zihninde 
yer tutan Afife Melek kadar 
semavi bir güzel değil.. Bilakis 
semiz kazlar gibi kanat çırpsa 
da uçamıyan arzi maddi bir 
mahluk.. Fakat hot sesi var. 
Hele bir göbek atışı var, yü
rekleri de beraber oynatır .. Hacı 
Ömer iki üç tek altıktan sonra 

ışart flcr -
Kaybola n müs 

veddeler! 
Tiirkiyede bir ilim ve ftO 

kütüphanesinin tesısi mevıuır 
bahis olduğu şu sırada şöyl• 
bir haber alıyoruz : 

Büyük Türk alı mi Salih Ze~ 
Bey uzun mesai net.cesind• 
bir Riyaziyat kamusu yazmııtJ. 
Bu eserin müsveddeleri o ıt 
man bir sanJık içerisıne kO' 
nulup Maarif nezaretine teslil• 
olunmuştu. 

Nihayet bu müsvet.ldelerİ' 
4 forması Maarif vekili VaJ. 
Beyin zamanında, 4 formaıı " 
daha sonra tabedilmişti. 

Daha sonra Vekllet bu mfl': 
veddelerin Darülfünuna t 
edilmesi hakkında emir veı 
ve müsvedde sandığı De"' 
matbaasından aldırılmış. T; 
kikatımıza nazaran bu ,.,, 
veddeler şimdi DarOJfOllll' 
kütüphanesinde dejildir. W 
rededir? 

Basılması için de hiç b!f 
teşcbbils yapılmıyormUf. N,!i 

Fransızlar 
Seddiilbahirde bit 
abide yapt1rdzlat 
Fransızca lstallbulc. an; Sed~ 

bahir kabristanında, ölüler ~ 
yapılan abidenin küıat Dl~ 
mi 9 haziranda icra olunac:P .. 

Aaralarında jeneral ~ 
jeneral Damah, amiral Ge, 
ve amiral Dümenil bulunan 
kişilik bir Fransız ziyaretçi ~ 
P-U bu merasimde. hazır bulF 
cakbr. , 

Merasimde hazır buluat 
istiyen eski muhariplerle I~ 
buldaki Fransız kolonisi a~ 
götürmek için hususi bir ~ 
isticar edilecektir. Vapur 1 
ranın sekizinci günü saat 'f 
sekizde Galata rthtımındall .J 
reket edcek ve ~aziranın o-:;r 
günü seher vaktı avdet ed 
tir. 

Küsat resnıi ~ 
Ankara, 21 (Telefon) - ~ 

ocakları umumi merkez bili'" .J 
mn çarşambaya kütat fll' 
yapılacaktır. __ _. __ _ 

Hazin bir ölüın 1' 
Hacı l\Justafa J>aş:ı torunlarında~~ 

Tc, fık Be) in J,erime-i ~erimnn ,ıı~ 
~ irmi ~cki;ı; #!tin kadar ~ atuğı hr1 

kurtulaınl\·arak diin ' efut ctmişıı r·~ 

nüz on alt ı 'aşında bulunan btı 
kız Kumkapı Fransız mektebinin Ç' 
' c kıymetli tnlehclerindendi ceıı, 
Saraçaneba,ındakl on iki numaralı 
den bugtin saac JO, 30 da J;atdı~ 
I~) ipteki aile kahrı can ı na dcfncdıle 
l\ederlı nilc~inc ıazİ\ cı ederiz.. 

- -
karşısında , kucağında J.. 
yalelli çağıran Canf ;ı 
hallenmiye, hele kadın ıt~ 
nerek yuvarlak karnını h ~ 
tıkca büsbütün celali•" 
başlar. . ~ 

Hacının göğnünde bır ~ 
olmaktan ileri varamıyan 'f'fl' 
Meleğin yerini şimdi yavaf ~ 
Canfeza kaplar.. Bi~~Ü·f~ 
mm böyle göğnünü fıtı 1~ 
beş bin liradan çok faıı. ..,.d,_ı 
sını sızdırırlar. Ve bu 

1 
-" 

böyle ustalıkla işletmek e e';J'_ 
gullerken Nasıh Beyd_eo ol' 
kinden çok müthiş bır 
tom daha alırlar : .,..,-1 

"Bire kirhineciler, elP
1 'f't 

me cevap verme~inİZ· 
0 
~ 

yurdu namını taktıgınıı ,,,.-. 
. . l" b yık• evını ie ıp aşınıza BiJ. 

.. 
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Eytp sultir altında kalmak tehlikesine 
2'L Nısan 1930 -

Haliçte tetkikat 
Mütehassıslar Emaneti ihmal ve 

lakaydi ile itham ediyorlar 
2velki gün yapılan tetkik neticesinde Haliçte 

10 seneye varmadan tramvay 
iıliyebileceği anlaııldı 

01r sent sonra üzerinde tv ve dti/r.ltdnlar gapılaea/ı bildirilen Hal"ç 

H•ber aldığımıza ıöre evel- bu ifle ujTaıacak dairemiz Ha-
~ ki giln müteh~~ı• b~r licin temizlenmeai fazla paraya 
)t.~et t~rafmdan. Hali.can. vazı- bağlı olduğundan bahsederek 
~ Yenıden tetkık edılmıt, te- ihmal yoluna aapmııtır. 
t libatın çoklup yilz:ünden Derhal taranmalı!-
ı 1'n seneye nazaran suların Evet, Halicin ıimdiki vaziyetile 
"'-"l~ç daha alçalarak 12 ku- temizlenmesi için çok bir para 
~ ındiği, Kiğıthane deresi iıter, fakat Şehremaneti, bütçc
ltu tad~- .biriken çamurların tef· ıinde bunun için her sene 
tik 'ttıgı küçük adanm da git- takıitle ödenmek Uıre bir fasıl 

Çt genişlediği anlaşılmıştır. ayırabilir ve ayırmahdır. Diğer 
li 1!.vio tt:hııkede mi ?.. taraftan Kağıthane deresi kuv-

~~Yet t~t~ikatını bir rap~r~a vetli bir yağmurla t~cak vazi
,.t ~. clmıştır. Bunda Halıcın yette olduğundan Eyıp halkını 
~ gıthane deresinin seneler- da dUtünmek lizımdır. 
~ t,re.nmıyarak temizlenmemui Denısd~ tramva.,Jar olacak 
hk~!a·~ ~~iyetin tehlık~li b~r Halicin taranma•• bu ıefer ele 
)th ilrdıgı ve kuvvetli bır ihmal ediline yalcın bir zaman 
-~l urla taşmaıı çok muhte- aonra dünyanın en tabii. limanı 
dt b'Jolan Kağıthane deresinin olan Haliçte vapurlar, sandallar 
ı... 1 h•ısa Eyip halkı için kor· yertine, otomobiller arabalar 
"'llllç b. ' t 

"'İt ır afet olacajı zikredil- tramvaylar dolaıacak ve on sene 
'-' teınizlenme ameliyesine bir e"el .,.apur tamirhaneleri havuz· 
""-'~el baılanılması Şehre- larla dohı bulunan eaki Haliç 
l):tin~en temenni olunmuıtur. harabesinde Şehremanetinin him-

._t ,, n bır muharririmiz bu tetki- metile belki de yeni yeni dük-
~·~aaında hazır bulunanlardan kinlar ve evler y.apılacaktır; 'c görüınıüş, mumaileyh bu Halıç ~lrketi ne divor? 

......_ta tunları söylemiıtir: Mubarririmiz dün Haliç ıirke-
~ lialicin her gün bir parça tine de ujramıı ve ıirket erki-
,_ b'dolduğu muhakkaktır. Fa- nmdan bir ıat da bu tehlikeye 
~hı ": .kere de bunu fennen iıaret ederek bilbaua firketin 
t~~,: ıçın uğraştık. Ve 45 sene Halicin dolmaaından çok zarar 
~llltç (50) ve geçen ıene (13) gördüğünü ıöylemiı, ıu izahatı 
d"t6 olan suyun (12) kulaca vermiştir: 
de~,!Uıau gördllk. Bu hal bayle - Bu hal bizi büyOk zarar-
ıoll .. , ettiği takdirde 10 ıene lara aokmaktadır. Vapurlanmazan 
~ç bütün sular kaybolarak altı çabuk yosunlanıyor. Eskiyor 
\l'"k dthndüz bir kara halini ve sık sık pervaneler kınlıyor. 

tır ş· k k . li,1. . · ır et anca bu yüzden vapur-
lıllt 1ctn bugünkü bu acı ha- larımızın ara ııra karaya otur-
dtllb hirinci derecede seneler- duğu Defterdar ile Eyip araaını 
'-• tri h' . . temizlcmitti Digw er ta afi d ll(vlar6 ıç temızlenmemesı ve · r arın a 
\t ltr sebep olmuştur Gala- el'da.n eıE~i vaziyet de•am etmek-
~, ... "c Unkapan k" ···1 . . le ır. ıer vapurlar bir ay itle-

.. ı),t· ı opru erının b' 
~ı ' içe d k' . meıse ır ay sonunda Haliçte 

"''-• r e ı cereyana manı seyrüsefer etm•k i k.. l 
''"dtn "t' bunların dubalı olma- Çünkü vapurlarım~z ansı~ oburt. 

eressub aynı a 
~•tı1ı at artmıştır. üzerinden ıidip geldiklerinden 

z11nu11unda ne k~ndile~ine bi~ yol açmıılardır. 
li-ı· . Vtıpnu~l•r l Bır ay ışlemeyınce bu yol dolar 

~-- ıcı~ dolması tehlikesi eski- ve bir daha açılamaz. 
ettiti bel •dırnızı bile meşgul Biı Şehremanetine her •ene 
~ll\i 0~ de rnaatteeasüf buna varidatı gayri Hfiyemiıin bir 
qll inak i · b' d kısmını veriyoruz. MUhim bir 

'- llııt-.ı1 l çın ar tc bir 
-:t lt-.ı f •r. Fatih sultan Meh- yekuna baliğ olen bu para ile 
~i -. .. , di~~=tda bile bu tehlike hiç olmaısa birkaç aened e Halici 
~ fttı d e alınarak 0 zaman- temizlemek zamana çoktan gel-
t:;ı•tı s:ru~:larını? noktai na- mit ve Y.eçmiftİr bile .. • 
bıı lbtlc j,. · Uf, nıhayet rüsubu Matbu1rt kongresi 
~N· ,.ın H 1 .. , . '".ta tepel a .'~' çerçiveliyen Türk matbuot u m J eti11cfe11 : 
't_ı. ere ıgreltiotu dikil- Türk ın ııthuac cemiyeti heyeti umu-
"" miyı:si 23 n i 5ın 1930 Çarşamba günü 

'l'"d ~• d~d" b ·ı . u t f ~. ~-ıo da cemi~ eti merkezinde ikinci 
1i•llı .. 1 e bır tedbir iı;-timııını ılmdecd:tir. Ar.ıınm te~ ı if'eri 

aoıterdiai halde bı'zı'm • rkıı < lunar 

100 milyon kilo 
buğday 

Amerika elindeki iıtok malı 
her ne bahasına olursa olsun 

ihra9 edecek 
Nevyork, 19 - Amerika hü

kumeti fa:ıla hububatını öğüte
rek hasıl olan unu serian ihraca 
karar verrniıtir. "Gren stabili
zenin korporeyşin,, isminde olup 
hükumet tarafından zirai fede
ral meclisinin ticarı acentası ola
rak tesis edilen cemiyet bu 
muazzam muameleyi der'uhte 
edecektir. 

. Öğütülen buğday 100 milyon 
kılodur. İhracat on bet ağus
tosa kadar itmam edilecektir. 

Londra 19 - Amerika hükiı
mwetinin, bütün fazla buğdayını 
öğilttükten sonra ihraç hakkında 
v~d!ği karar lngiliz değirmen
cılen araaında büyük bir endişeyi 
mucip. olm~ştur. Hükumet muay
yen bır nıspet dahilinde İngiliz: 
unu kullanmağa ekmekçıleri 
icbar etmek ve bu suretle zürraı 
kabil olduğu kadar himaye et
mek emelindedir. Un fiatlarında 
yeni bir tenezzül vukuuna intizar 
olunuyor. 

Sidney 19 - A vusturalya hü
kumeti umumi bir hububat trüs
tü tetkilini mecbur• kılan bir 
kanunu m"eclise arzetmittir. Bu 
kanun ile yerinden alrnak tarli· 
le _çiftçi)e.re. asgari 4 şilin temin 
edılmesı ıstıhdaf edilmektedir. 

Monreal 16 - Önümüzdeki 
bef ay zarfında bütün hububat 
fazlasını ihraç hakkında Ameri
ka hükumetinin karar vermesi 
Kanadada pek fena tesir hasıl 
etmiştir, çünkü mühim miktarda 
hububat Kanadada istok halin· 
de bulunmaktadır. 

( latanbulun hayatı f 
Sokakta salıncak 

lstanbulun kenar mahallelerin
deki aokaklar bqlı batına bir 
llemdirler. İnaan buralarda hoı 
manzaralarla kartılaıır. işte bun
lardan biri: Sokakta salıncak ... 
Nasal, bot dejil mi 5 

Hala dilenciler 

Dilenciler İstanbul sokakların
da her gün bir parça daha ar
tıyorlar. Yapılan mücadeleye 
rağmen bu tezayüt hayret edil
miye )Ayıktır. İşte bunlardan 
bir nvallı ki yürüyüşü kendisine 
olduğu kadar görenlerin gözle-
rine de zahmet veriyor. 

ın.ruzl 
Kıskançlık yüzünden 

Bir genç kalbıne kurşun 
sıkarak intihar etti 

.- -

Kıskanılan kadın btı kanlı vak'anın 
nasıl başlayıpnasıl bittiğinianlatıyor 
Son yirmi dört saat zarfında 

iki intihar vak'sı olmuıtur. 
Teşebbüs edenlerden biri ölmüş, 
diğeri hastaneye kaldmlmıştar . 

ölen Ahmet Nazım ismindeki 
genç, elektrik ıirketinde memur
dur . Dört ay evvel şirket hiz
metine alınmıştır . Bu kadar 
kısa bir müddet zarfında tam bir 
ehliyet gösteren bu gencin maaşı 
son birkaç gün evvel arbrıl
mııtır. Fakat bu haber kendi
sine tebliğ edilmek üzere aran
dığı zaman yerinde bulunama
mııtar. Aradan iki giin ıeçmiş, 
Abmet Nizım efendi ıirkete 
uğramıştır. Bunun üzerine Ah
met Efendi evinde aran11Uf, 
buradan Ahmet Nazım efendi
nin bulunabilineceği bir eYİn 
adresi verilmiştir. Verilen ad
reste Ahmet Nizım efendinin 
KüçUk Bayram sokağında oturan 
metresi Olganın evi yazıhdır. 
Şirket memurları verilen adrese 

gitmişler, Ahmet Nazım efendiyi 
bulmuılar, kendisini firkete gö
türmOtlerdir. 

Şirkette genç memur izinsiı 
aynldığı için vr~ifesinden çıka
rılmıştır. Bir haftadanberi kıs
kançlık buhranları geçiren Na
zım Ef. bu hal da başına gel
dikten sonra biiıbütün ye'ae 
dOımü,tOr. 

Sinirlerinin bozukluğu metresi 
ile yeniden kavga etmesine se
bep olmuıtur. 

Vak'anan bundan sonrasını 
Olganın ağzından dinliyelim: 

., Nizım benim dostumdur. 
Beni hem kıskanır ve hem de 
hiç para vermezdi. Bana aokağa 
bir adım attırmaz eılyet ederdi. 

Son günlerde bu hallerden 
bıktım, ya beni bırakmasını ve
yahut iatediğim parayı vermeıini 

Madam Olga 

ziiyledim. Bu yUzden d6rt gftn 
işe gitmedi gece gtındliz kavga 
ettik. Bir gece •arhoı geldi. 
Sokak kapısının kilidini kırdı. 
E vvclki giln işten çıkanlınca 
bOsbOtnn sinirlendi. Gece kavga· 
ya tutuıtuk. Bir aralık elini ta
bancasına g6tftrdli. Beni vura· 
cağını anladım dııarı fırladım . 

Bağırarak yukan kata kaçtım 
Arkamdan gelmedi. Ben yukar
da peıimden geliyor korkusile 
bayılmıştım • On dakika !ıonra 
tabancasını kalbine sıkarak in
tihar etti. 

Bir resminin arkasına « kim
seden fikAyetçi değilim ,, diye 
yaımıttır. Nbım kıskançhğma 
kurban fitti . ,, 

ıkinci intihar 
Diğer intihara teşebbüs eden 

Galatada istim boya fabrika 
sında amele Rusyalı 31 yaşla
nnda Ali Jhsandır. Beıiktaşta 
V alde çeımesindc oturan Ali 
Ihsan karısile geçinemediği için 
zaç yağı içmiş, hastaneye kal
dırılmııbr. 

ingiltere-Mısır müzakeratı 
Çok buhranlı bir safhadadır 

Mısıra müte•llik. i,Ier halledilmiş, yalnız Sudan 
meselesi kalmıştır 

Son posta ile gelen Lon<lra gazete· 
!erinin \'erdiği mılOmı ta göre lngiltcre
Mı~ır munıhcrclcri buhranlı bir safhaya 

gir mi~tir. .. . 
Jki taraf ara~ında M ı::.ıra muceollık 

mf'seleler lizcrindc yeni bir muahede 
proje i hazı rlan rmşur. 

Buhrana ~ebebiye t veren mesele 
Sudan me-clesidir. Büı[in müzakerenin 
muvaffaki\·ec veya ndcmi murnffakiyeti 
bu mesel~nin halline bağlı bulunuyor. 

Nahas Paşa. ud3n üzerindeki haki
miyetini ]ngiltereyc tanıtmak için çalış 
mış,~ faknt ~ I. 1 lendcrson huna imkAn 
bulunmadığını kat'iyetlc ifndc itmiştir. 

Dcyli ~fedin ıınlau~ına göre ,:ı)ct 

Naha<:: pa~a, bu nokt:ı. uzcrindc ısrar 
edecek olursa mü1.akerat inl..ıtaa uğn~a
cal.:ur. 

.Nahas p:ışa, ~ü, cyş mıntaka mı rı 
işgal saha~ın ı tehdit için çal·şmış, bunun 
i.ıı.erinc .\1. llcııdersun • .'i.ı\ı.:~ş k:ınnlı 
lizerilllle i~gııl «Jlunnc~ık ııol..tııları tasrıh 
'c tahdit ctmi~ • .\"alıas paş:ı hu nokta· 
ların bazılarına itir:ıııla hu!unmu~tıır. 

t •r.un m ınııka~;ıl rd lr ~ıli ıı keı" 

lcrı~i n, 1-:ırıal U/.t rındı.: l-111 .ıl , c ,\1 ıı~lr 

ve Port Fuattaki tayyare karargdhını jı:,al 
etmeleri tckarrür etmiştir. ~ 

~fısır ordusunun ne zaman müdafaa,·a 
başlıyacağı konuşulmuş, bunun müşter~k 
anlaşma ile vapılma ı kararlaştırılmıştır . 
~ahas Paşa ihtilıtf \'ukuu takdirinde ih
trl~fı.n Ak\ am cemiyctıne havalesini istc
mıştır. 

NNiccde ) alnız Sudan meselesinin 
gayri k:ıbili lıallolduğu gorülüyor. 

l\o!'fcrnıı s akamete uğrarsa bu )ÜZ· 
den u!!rı y:ıcaktır. 

E remtt asliı e malı' emesit?dtn: 
Eılrcmidın tuzcu \1urat mııhallccinden 
Oc:ınan kızı 1 lntıcc 11 .. tarafından ze' cı 
~u :.urluk Suhıın çm ın kam -cindrn olııp 
halen ikamı·ıg. hı meçhul l lacı .'.\1nf o~lu 
' ah\ a ale\ hine ikame olunan boşanma 
da\a,ının c as dıl\a :ıızuh:ılındekİ mud
dei\·enin il:lncn tebligat ifa ı hakkındaki 
\ aki talebi mu\ afıkı kanunu goriıldu
ği.indcn tahkikattan c:arfınazarla i!A n~n 
tebligat ıfacına mahkemece karar verıl 
rııi~ o lduğundan muhakeme gunu olarak 
tR\ in olunan 1 !'i-'J.~O perşembe gunu 
saac J .1 tc l~drcmlt as)İ\·c hukuk mahkc 
mcsinde hazır bulunma ı \ c aksi halde 
~l\aben nıuhnkenw,inc dc\am cdcceır 
, l' da' cıh e·irıın m ılı ı dl\ aııh nr in 
t:ılık cdildıği ilan olunur. 



IY.uharriri : Örrler ~ıza 

Her adımında ölüm teh
likesi olan bir köprü 

Bu köprüden sonra Şeyhül Cebelin 
ikametgahına varıldı ve yolcular 

misafirhaneye götürüldü 
-19-

Sizin biriniz benim hayahmı 
aslanın pençesinden kurtardığı 
için ben de size yardım ede
ceğim, fakat Şeyhin azameti ve 
debıeti kar111ında benim yardı
mım kaç para eder •.. 

Bu sözler pek doğru idi, fa
kat Haldun itiraz etti : 

- Şeyhin bir ıürü fedayileri 
vardır; biz amcamızm Şeyhe 
vaktile yaptığı iyilik mukabilinde 
bir hizmet istiyoruz. 

- Evet Şeyhin fedayileri var
dır, fakat onun size yardım et
mesi yine ıOphelidir. lıerliyelim 
mi? •• 

- Ev et ilerliyelim. 
- O halde timdiden size bir 

iki nasihatte bulunayım. . Şeyhin 
Adetlerinden biri misafirlerine ta· 
rap ikram etmektir. Siz bu şa
ra\n içmezseniz daha iyi olur. 
İçerseniz Şeyhin tuzağına dUıer 
•e bir daha yakanızı kurtara· 
maısınız. 

- Demek ki yalmz: su içelim. 
- Evet! Bundan başka eli-

nizdeki yOzllğii kimseye göster
meyiniz. Bu yüzüğtl taşıyanlar 
burada emniyet içindedirler, bir 
kimseye açılmıyan kapılar onlara 
açılır, fakat aiz bunu ifşa ede· 
cek olursanız batınıza beli gelir. 
'8u yüzüğii ancak bir tehlikeye 
uğradığınız zaman kullanınız. Bu 
nasihatimi tutaraanız, belki mu· 
vaffak olursunuz. Çünkü Şeyh 
aiıden yUzllğü aldıktan sonra 
aizi. bqından aavmaia bakar. 

Yolcular. mütemadiyen ilerli· 
yorlardı. Acaba Mesrurenin bu 
nasihatleri neydi? Doğru mu, 
sahte mi, faydalı mı, zararh mı?. 
Kard~şler yolda ilerliyorken bu
nu düşünüyor ve bir karar vere• 
miyorlardı. Bu nasihatler doğ· 
ru iıe bu kadın neden onlara 
bu kadar açılıyordu?.. Neden 
Şeyhiı:ı birtakım sırlarım ifşa 

ediyordu? Acaba bu onlara bir 
tuzak mı kuruyordu?.. Yoksa 
onlara acıyor midi?. 

Haldun kendine bu sualleri 
soruyorken içinde bu kadına 
kartı birtakım deruni hisler 
uyandığını anlıyor ve ayni his· 
lerin onun kalbinde çarptığını 
duyuyordu. 

Yolcular bütün gün ovayı geç· 
mişler, aktf- ma doğru ovanın 

} arım a11r ~~"'' : 

VAKiT 
22 NiSAN 186> 

_.. ...................... -. ... ·--···-·······-.. 
Heydarpaf a demiryolu

nun ltletmek imtiyazına da .. 
lr olan fermanı Alitan 9e9en 
pazartesi günü nafia neza
reti tarafındın Mösyö Hın· 
son ve türekAsına ita olun
mut ve evvelki 9artımbı 
gün'i hat ve alAt ve edeva
tı" teslimi resmen icra 
olunrnuttur. 

ortasından yükselen dağıo ete
ğine ve kalenin kapısına gelmit· 
lerdi. Kalenin kapısıodan çıkan 
birkaç atlı yolcuları karşılamıf, 
Mesrure ile konuşmuş, sonra on
ların önüne düşerek kalenin ka· 
pısından içeri sokmuştu Kapı· 
dan sonra derin bir hendek Uze
rınde asma bir köprü duruyordu. 
Ancak bu köprüyü geçtikten son· 
ra şehre girmek mümkündü. Mu
hafızlar köprüyü açmlflar ve bun· 
ları şehrin içine almışlardı. 

Şehrin yolları son derece dik 
ve dardı. Pencerelerden bakan
lar yolculara dikkat ediyorlardı. 
hk sokak biter bitmez muhkem 
bir kapı ile karşı karııya geli
niyor, muhafıılar kapının ustün· 
de birer heykel gibi duruyor
lardı. Bu kapı da merasimle açıl
mıt ve yolcular buradan geç· 
mitlerdi. 

Buradan çekildikten sonra 
manzara bütün dehtetile göze 
çarpıyordu. Dışardaki tehir ile 
içerdeki kale arasında kırk elli 
metre derinliğinde bir uçurum 
vardı. Bu uçurumun Uzerinde 
sütunlara istinat eden ve iki yllz 
metre uzunlutunda olan aon 
derece dar bir yol uzanıyordu. 

Y okular bu daracık yoldan ge
çeceklerdi. Yolun kenarlannda 
parmaklık yoktu. 

Olsa atların gelmesine imkin 
klamazdı. Atm ayağı kayacak 
olursa uçurumun dibini boylamak 
kayalara çarparak parça parça 
olmak vardı. 

( Bttmedt) 

GiJntJn &iva&eti 

Hint ihtilalcilerinin 
um desi 

Hindistanda medeni ihtilAl 
hareketi giddikçe tevessll 

ediyor. Hareket yalmz tuz res
mine muhalefet hududu içerisinde 
kalmıyor. Bazan kanlı hadiselere 
inkılap ediyor. 

Fikat diğer taraftan İngiliz .. 
ler de Hintlilere karıı her 
hangi bir teveccüh alimeti yok· 
tur. Onun için medeni ihtilalin 
reisi olan ( Gandi ) nin İngiliz 
aleyhdarhğına istikbalde na11l bir 
cereyan verebileceği cayi ıual 
görülilyor. 

(Gandi) ile taraftarları ıimdi
ye kadar "Hindistan Hintlilerin· 
dir,, şiarmı milli bir umde itti· 
haz ediyorlardı; bu maksada 
varmak için silAbsız ııyan hare· 
keti takip eyliyorlardı. Tuz vef"' 
gisini vermemek için Hint ihti· 
lilcilerinin bizzat deniz suyun· 
dan tuz çıkarmaları bu ııyanm 
bir şekli idi. 

Tuz resmine muhalefet ihtili· 
li maksadı temin edemezse ih
timal ki (Gandi) buna benzer di· 
ğer bir takım tedbirlere mllra
caat edecektir; ve ihtimal ki ni
hayet bir gün silib11z ihtililin 
biç bir ıeldinden makıada vanl· 
mıyacağı anlaıılacaktır. 

O vakit (Gandi) ve taraftar· 
ları son tedbir olarak sillba 
müracaat etmek ızbrarında ka-

GELiSi , 
GOZEL 0

· 

Seyyahlar 
Bo.J acımn fikri - Süleymaniytnin lemle 

camları ı•e giiı•trdnlcr 

Seyyah mevsimindeyiz. Her 
glln otomobil içinde ablak 

yllzlü, iri yuvarlak gözlüklü er· 
keklerle hepsi ama hepsi çirkin 
kadınlardan mUrekkep seyyah 
kafilelerine rast geliyoruı. Ol
dukça sllratli giden bir otomo
bıl içinden bakan miyop ve 
ihtiyar bir gözün göreceği ne 
olabilir ? diye dOtOndtiğiim 
olur. 

Geçen gün Şehzadebaıında 
ayakkabımı boyabyordum. Cad· 
deden seyyah otomobilleri sö· 
kün etmeğe bqladı. 

İı"-arpinimi parlatan boyacı 
bu otomobillere gıpta ile baktı 
ve bana: 

- Beyim, dedi, bu seyyah· 
larda çok para var l 

- Nereden bildin? dedim • 
- Herıfler hiç otomobilden 

inmiyorlar . 
Ayni günde bir dostum bana 

ıu söıleri söyledi : 
- Evelki gün Stileymaniye 

camıını gezmeğe getmittim . 
Ayni ramanda ecnebi seyyahlar 
da camiyi geziyorlardı • Bir de 
baktım ki bu güzel aan'at abi· 
desinin yukarki pencerelerinin bir 
kısım camları kınlmış. Buradan 
içeriye giren güvers:inler orta
lığı pisliyebiliyorlar ..• 

Bu hikiyeyi duyunca Şeh· 
zadebaıından geçen acyyab 
otomobilleri kartasmda ayakkabı 
boyacısının söylediği şu cümle 
geldi. 

- Bunlar otomobilden inmi· 
yorlar l 

Ve: 
- Keıke sabiden inmeaeler 

de bir san'at abidesinin km1' 
camlarından güvercinlerin içeriye 
girdiğini görmeseler! dedim • 

''°""' .1.q,u. 
Küçük haberler 

inhisar idarelerinin müstakbel 
.& tekli hakkındı Maliye Veklletile 

temas etmek üzere bütün inhisar müdür· 
1eri yakında Ankaraya gideceklerdir. 

• Haziranda Jlğ\'edilecek olan 
.- şeker ve petrol inhlsannın 

başka bir şekilde faaliyetine ~vam etmesi 
tekarrür etmiştir Yeni şekle göre bu 
idare pancar zeriyatı ve ~er sanayiile 
uğraşan bir enstitü halini alacaktır. 

• Karadeniz boğazındaki duba 
.- fenerinin önünde dün bir 

serseri torpil görülmüştür. 

• Bir Amerikan grupu namına 
.- memleketimizden mühim 

miktarda me\'ıddı iptidaiye almak üzere 
bir heyet "şehrimize gelmiştir. 

• şehrimiz posta kutulmna üzeri 
.- "Beşerim diyenlerin nazan 

dikkatine.. yazılı pulsuz zarflar atan 
Ali Ekber isminde bir deli dün Galıtaöa 
yakalanmıştı r. 

• Dün CelAlettin Mustafa isminde 
.- diğer bir deli de halkın 

önünde çınlçıplak soyunarak Beyazıt 
havuzuna banyo etmek için ginniş ve 
polisler tarahndan zorla hnuzdan çıka
nlmıftır. 

Radyo şlrketi bir haftayı kadar 
.& faaliyete geçmek için hazır· 

lınmıktadır. Bunun için dün üç şirket 
murahhumın iştirakile bir içtima yıpıl

mtşttr. 

lacaklardır. 
Ancak son haberlere 16re 

Hint ihtililcilerinin şiarında yC"" 
ni bir tahavvill vukua geldiği 
anlqılmaktadır; "Hindistan Hint· 
lilerindir" düsturu yerine Hintli
lerle İngilizler arasında hukukça 
tam müsavat iddiası ileriye sü
rülmektedir. 

Acaba bu tabaniil İngilizlerle 
ihtililci Hintliler arasında bir 
anlatma temayülüne delilet eden 
bir alimetmidir? 

Gayri mübadiller 
Dün kimlere tevziat 

yapıldı 

Spo~ 
Viyanalılar gittı Dün gayri mühadillerd~ musııkkafat 

eahiplerine ikinci l\·ans ilçüncı.i parti 
te\•ziat icra edilmi ş ve 5000 liradan fazla 
dağıtılmıştır. Buna nazaran diıne kadar 
ikinri avans tevziau 15000 lirayı mÜle· 
Ca\izdir. 

Dün a\'ans alınlar aracında şu zeut 
vardır: 

Hakem M. Ma 
da bugün meınle 

keline gidiyor 
Viyana muhteliti beş gil 

bir misaferetten ve bu ar Kıflı hacı Mustafa Ef. zade Kudret Ef .. 
Hasan Re~ep Efendiler. Şerife \'e Rukiye 
hanımlar. Muhsin Sait \'e Yümmi Sait 
Beyler. Libas \'e Sabiha Hanımlar. Emi
ne H. binti Yusuf R. Hüsmen pş. zade 
hacı Süleyman B. \'ereı;esi. A\'~e Safter 
H. binti Mustafa B .. Ruki\"e, Rebia, ke,·
ser, Ümmülhın H. lar. Ali KAzım ve 
Naim Balcı vf!rese.,I. Remzi R. bin lb
rahim Er. Rıfat B. H resesi. Bahattin 
B. veresesi. Hatçe H. ,·ere~c'i. ;\)uhsin 
B. veresesi. lhrahim Halil Ef. bin ) leh· 
m~ı lızet Ef. Ahmet Ce\'det 8. Yerese· 
si. Hat1an Yasfi B. bin hacı Hafız Siı· 
)e, man. Rauf Fehmi R. Ataullah Ef. 
veresesi. Azize ve iffet H. lar, Ali Vafi 
B. Behna il. bintl Osman .B. Ahmt>t 
Muhtar B. Mütekait binbaşı Fuat B. 

Komisyon bugün t~vziatın arazi sahip· 
lerine raşmili hakkındaki şikAyetleri tct· 
kik etmek üzere toplanacaktır. 

o Bulmaca o 
Dünkü bulmacamızı hallede

medinı zse bugünkü halledilmiş 
tekle bakarak yeni bulmacamı -
zan sırnna meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek Uç beş dakika 
meşgu 1 olmanız kifidir: 

1 2 3 4 5 o 7 8 9 10 11 

1 .~ M~ÇTA-K[i]M} ~~ 
2 AD •ı i {if.~ l ~liiS: E 
3 M1T L [j)lii B [jJ S !-- ~ M 
4 Ç liJ(lil H A L A lilliı R ~ 
5 ~ }> iJ A C -~-ı L ı!.ı!i: · K il. 
6 IK A B I L E T T AR i H 
7 ~ T lillA ·c ı r li}Z E jN (!. 
8 ~ A s ıı.ı-E ı A ı~z-~.- M11j]ri:I 
9 i liJ A lilıil R E M i 1 Z li.! 
10 liJ-ç T,R1K i N 1j Z-A ~ıl 
11 M E M E [il H !j) [ij • l'v!_J_ 

Dnnkll bulmacamızın 
halledilmiş tekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bugtfnll'IJ bulmacamız. 

Soldan sağa: 
ı - Tabii hamam [7], kı rat [3] . 

2 - Alo t3], \'ah şi değil [4). 3 - Hu
~ust değil [6], beyzl [4 . 4 - Av mü
saadesi [1 I]. 5 - Şart edatı [2], dahil 
[2] 6 - intikam [2], kusur [4]. 7 -
Rum memleketi [10]. 8 - Pislik [3]. 
en yüksek [4]. 9 - Kole [3], emir [6]. 
l O - Şiş [2), !\ota [2], ben [S]. 11-

. En iri hayvan [3], dest [2]. 

Yukardan aşağı: 
t - Köprünün bir tarafı (7). havada 

uçan [3]. 2 - Ateşin han [ 4], delık [5]. 
3 - Tatar [5]. Afrikada bir nehir {3). 
4 - Me [2J, ateş hızı (3], nota [2]. 
5 - Ücret [5], fil 13J. 6 - Harp [4, 
iplik [4]. 7 - Oh [21. ü~ler [4] 8 -
. .. . Laplante [ 4], damın akı;i [5]. 9 -
Tarz [ 4]. dötemenin ak~i [5]. JO -
t\ luti olmıyan [3~. anne [4]. 11 - l\op· 
rünün içi [5). 

Mp.tbamıza gelen e~erler: 

Mllll mecmua 
118 inci n ü8hası çı ktı. Zengın mun

derecacla çıkan bu mecmuayı tavsıye 

ederiz. 

mu 'ltelit takımımızın karşısı. 
bir galibiyet, bir de mağlübl 
neticesı aldıktan sonra 
memleketine gitti. 

Misafirler Sırkeci istasyonu 
sporcularımız tarafından tef 
edilmişlerdir. 

Viyanalılar giderken 
bul muhtelitioin Viyanaya Y 
cağı iadei ziyareti sabırsı. 
beklediklerini söylemişlerdıt•ft 

Bu suretle çarşamba giinO,, 
nerbahçe ile yapılması iıt 
maç geri kalmııtır. ~ 

Maçları büyük bir d ~ 
lükle idare ederek lstall tıl' 
çok iyi intibalar bırakan ~ 
kem M. Mavro da bug:;u ,_ 
leketine hareket edecektir. 

Budapeştede muharril 
kongresi J. 

Peştede Mayıs ayında topl ~ 
olan muharrirler kongresini~ 
kom tesi Jlk celsesini aktet. , 
Bu kongre 27 mayısta ıO/ 
edecektir; iştirak edecek f 
azanın miktarı 150 ecnebi ~ 
harrir ve tabi olup bwıi" 'f 
vesile ile Peştede bir baftl~ 
lacaklardır. Bundan mukad~ 
ki kongreler Paris, Berlin, f 
ve Madrit te aktedilmiştir. 1 
nebilerin Macar edebiyat '/ 
musikisi He alakadar oloı ... .J 
ehemmiyetli surette pro~ 
da yapılacakur. Kunöı c ·-;.·:fi. 
Macar naibi hükümeti ~ 
dan kabul edilecektir. ~ 
Kont Bellen ve zevcesi 2 
bir çay ziyafeti, maarif ve 111~ 
nazırı bir lünç ikram edeC: ~ 
Peşte belediyesi tarafınd,_ 
buket takdim olunacakbt· ~ 

Kongre masarifi maarif ti 
reti ve Peşte belediyesi 
fıodan deruhte edilmiıtir. 1., 

Muharrirler kongresinde' 1. 
ra beynelmilel edebiyat ~ -d 
nayii nefise cemiyeti koOt'I. 
aktedilecektir. Bu kongre1'~ 
ecnebi ittirak edecektir... ~ 
sonra edebiyat ve ıanayıı ~ 
ıede mUlkiyet hukukunull 1';1 
faası için beynelmilel fO" 
yon toplanacaktır. """"""" 

~ r 
Cemiyetle~ 

Gene; ressamTir• p1' 
Müstakil ressamlar ve heyte 

birlitmden: . ~ 
Ankara ikinci ilkbahar rest'!' if.lf, 

ne iştirak etmek iste,·en san• 'İJ 
eserlerini ni,anın 23 üncü ' ~"\if'J' 
gunleri saat 4 ten 6 ya kadar •., t 
l lacı Emin sokağında 6 nuırıar•) ·"' 
melcri rica olunur. . e V 

Tramvay istasyonu: Teş,ikır 
kolu. 

N;san 
1930 ·,f;C ~ 

Orineşin Saver bureatı0 ~ t&~ 
batıl' . J" Güne•in dogu~u: 5,13 - • ıO• 

r f1(Jltl' • 
Ayın doluşu : 2,52 -

Namaz 

:>abah Otl• lktnd 
3 ,44 12.12 18,00 
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Duhuliye alnııyarak 
Meırubata f iat ilAve eden 

gazinolar hakktnda 
Bazı gazinolarda duhuliye :ılınmıv:mık 

l:tıesrubatı zammedilmek suretile dans "e ,.ar 
D ~~te yaplıldııt;ı ve bu ıammi\"atta 
t aru)Acze \'c Beledi,·e resmi alınmadııı;ı 
lllanct" · · · · 6urı ı~ n~zarı dıkkntint celbetmı~tı: 

,, un üzerıne tetkikat vapılmış, bu ~ıhı 
ıtrler .. -

1 
. 8. . . 

1 
Uçc tefrik edi miştır. ırıncı 

~nıftardan günde elli, ıkinci sınıflardan 
.~ı. uçüncü sınıflardan virmi lira 
ınacakur. -

.. Yeni bcledi\"C kanunu dün sehrema-.,,ti ,, . 
ne tebliğ edilmiştir. 

!!..,uhteıı~~emelerde 

lürk-İtalvan nıahke--
~ 

nıesinde 

-Ptülhtmit vereseıı ve bir 
~ilyonluk tazminat dsvası 

A un Türk - hal) an mahkemesinde 

l]Ptulharnit \'eresesinln ltal\'a hükömeti 
t\h' " 
lah ıne açtı~ da\'a riı'yet edılmıştir. 

fıld keıne Türk - rranqz m:ıhkeme~inde 
1\ı ~ll gibi a ~ nl kararı \ermiş, yani 
~ r tabiı\'etlnde olmıran Apnilhamit 
1 11~~ 'e kı~larının lralyan arazisi dahi
la.i bulunan eml:\kleri hakkında bir 
~ 'Pte bulunamıYacaklarınn karar vermiş. 

\'al 1 reddetmi~tir. 
ille Osyete !\omerçı\'ale tarafından hüku-
11,~~lz ale\·hinc açılan bir milyon Türk 
bu ık tazıninat da\aq dn ni'yet edilrniş, 
~ırk Paranın Türkh e hukômeti tarafından 

ete tedı~esıne karar Hrilmlştir. 

~ayette: 
\7 Valimiz Yalovede 

dun ~;ı \'e Şehremini Muhittin Bey 
"1 alo,·ara gıtmi~tir. 
:\eYheneler blimstnemesi 

~!•la le, haneler için bir talimamnme ha
iç 11 °;'Ş~ı~. Bıı talimatın derhal tatb~ki 
tir. ahılıyc \ 'ckAlctinden emir gelmış-

' 8c Tsmir edilecek 
111110 ~ azıttal<i .Muhassesatt zatiye 
bıı arap olduğu göriilmi.ıştiır. 

sene tamir edıkcektir. 

hlna
Bina 

P Poıı, tasarruf sandıQı 
"t~j oıı~ tasarruf aandığı heyeu umumi
IÇtjıtıa~un senelik içtimaını yapmışar 
llıUd a 56 Aza bulunmuş. \'e polis 
'·- l.ıru Ş lf b · . . D" ""t . er ey nyaset etmışur. ort 
ltttiksure~ içtimada 929 senesi hesab~~ 
llıt.seı 'dılıniş ve polis bankasının teşkıh 
)~ı esı görüşülmüştür. Sandığın serrna
~ıs 145000 liradır. 20000 lira olunca 
'ti banka!;ı teşkil olunacaktır. Dün 
)~ ~amanda yeni hey.eti idare intihabaa 
'llıış, riyasete Beşinci şube müdürü 

11 
bey İntihap edilmiştir. 

t Sadullah B. geldi 
O dtre b" 
~t A Utçesi kakkında iı.ahat vermek 

llıUdu nkaraya giden Seyrisefain umum 
%ıııtı~ Sadullah Bey dün şehrimize 
hır Ilı ŞtUr. Mumaileyh kedisile görüşen 
~ın~harrhimlze Ankaradakf me~aisi 

....._ 
1 şuntan söylemiştir : 

ı.sdiki~nkarada bilhassa yeni bütçemizin 
çtllıiz ~ meşgul oldum. Bu seneki büt
tdiJllli 00,00Q lira .:>lmak üzere tasdik 

Ştir. 

,,., l ~1at·ı 
~"lllru J sta umuma açılacak olan 
Çin b t ~ alovadaki son faaliyeti görmek 
5<ınra ~!~" Yalovaya gidecek ve üç gun 
"• halı,k tar Ankaraya dönece~im. Yalo
ıtı ş ,, ~n~a hazırlanan kitabın tab'ı blt
dttıtıJnı Unden itibaren meccanen halka 

ağİ başlanmıştır. 

t "•n sefaretinde 
ran 

donunı· Şahının taç gi\·di"i "Ünün ,,1 k u ol . k . o ,,., J 

()nsot05 E. rna münasebctile jeneral 
~tdc hı Scdullah Ban \'arın sefareta-

r Çaı; • • 
- t:ıvafeti \ erivor. 

~ Paskal .~om~n tal~be 
1\ ()llıen 6 .. tatıllni lstanbulda geçiren 

C>stence . arulfünun talebesi bugün 
~e avd d L et e eceklerdir. 

S.bık ~rt Loit gidiyor 
~t btıgu~ ~.ır fevkalAde komiseri Lort 
OIOf1yaı OStenceye hareket edecektir. 

~tr hafta~an•:yyahlar gittiler 
lt~ı. ")'ılı ıtııJal eri lstanbulda bulunan 
~ ll:tp llm ve evukatl"' d .. 
ıte se))'ıh . . . · .. r an mu-

~'ti rı kafılesı dun trenle mem-
t '''det ermislerdir. 

Adliyede: 

" Yarın,, gazetesi aleyhine Sıhhiye 

• de dava açtı 
Bazı yazıları iktibcs ec!en Rumca "Aneksartitos,, 

hekkında da tahkikat yapılıyor 

"Yarın,. gııutcsi aleyhinde açı!an 

''e ikinci istintak dairesinde tıulunan 
da,·aların tahkikatı de\'am rtmektedir. 

"\'arın.. :ılcyhıne "Anadolu :-ıtm:ıdan 

kınlıyor,. ~eklinde ne;rem~i hir ) a zından 
dolap da Sıhhi\ e \ ekftlcıinı'1 iş'arı tizerıne 
) apılan tetkikat neticesinde bir asılsız \ e 
müheyyiç neşriyat, davası açılmışç e\"rak 
mliddei umumılikce lı:tanbul ikinci miı•
tantİkliğine \ crilmiştır. Mcs·ııı mudur 
Arif Oruç il dtin bu yeni da' adan 
dolayı i~tic\'ap olunmuştur. 

11i,!ter tnrııfıan müddei umumılikçe 

"Yarın., dan iktibas suretile bazı 'azılıır 

ne~rcttiği anlaşılan Rumca "Anckı:artitos .. 

~azetesinin bu yazıları noterlikte terci.İme 

euirılcrek tetkik olunmaktadır. Kanunen 
et.inim mahiyetinde olan yıızıları iktibasen 
neşretmek de a\ rı bir ci.ırtim teşkil 

ettiğinden, Rum gazeteci ale' hinde de 
tahkikat yapılacaktır. Bu gazetenin 
.. Yann" ale~hinc hangi dnvalann açılma
sını mucıp olan yazıları iktibas ettiği 
bırl"r birer tesbİt edilmektedir. 

"Yarın., gazetl"Sinin iHiıııak daire~in

dek! da\':ılarının ay sonunda karara raptı 

muhtemeldir. 
Şairle aktör eresmdak·} 

deva kaldı 
Şair J lıılit Fahri il tarafından Alay 

köşkündeki hadiseden dolayı, "Danilhe
da~ i .. rejisörü Ertujtrul Muhsin l3. aleyhine 
açılan hakaret da,·ası dun • 'ultanahmet 
birınci ceza mahkemc•inde tetkik oluna
cakar. 

"Darulbcda\"İ,, hC\·etile birlikte Ann· 

Bılec1k Nafıa 
hğinden: 

dolu turne•İne ı;ıknn Muh(in R., bu 
tarihte Konyada hulunduj'!;undan mah
kemede hazır bulunamnacı.ığına dair 
telgraf çekmi~. muhakeme i\layısın 
on dokuzuncu günü saat on üç buçuğa 
bırakılmı~ur. 

Yeni Lotüı meselesi 
Cuma akşamı limanımızdan kalkan Lo

nis 'apuru ncente~i tarafından tüccarı

mııa garip bir teklif yapılarak bütün 
mallarını hu \'npurla se' kedeceklerine 
dair teminat vermi) en tuccar mallarının 

Lom~e alınmadığını dlınku sayımızda 

yazını~tık. 
Tlirk tüccarına müşkülat çıkaran bu 

acente hakkıncıa ne gibi bir takibat ya
pıldığını an nmak i ti) en bir muhıırriri

miz dtin ticaret miıdüriı ı\ Juhsin Be) le 
!!Örüşmüş ve mumnile~ h şu izahatı ,·er
miştir: 

Perşembe gtinü h:r h•ım yumurta 
tacirleri bana miırıı caat ederek accntcnın 
bo) le garip bir teklifte buhınduğunu 
sö,·lediler. Drrhal bir memur l!:Öndererek 
m~ı:ele) i tetkik ettirdim , c mallar vapu
ra alındı .• \centeye lazım gelen ıh tar 
yapılmıştır. Böyle bir haı hır daha te
kerrür ederse tabii kanuni muameleye 
te\ c<st.il nlunııcakur. 

Kitapçıların alecakları 
1\ laıırif \ ckalcti kitapçılara yaptığı 

bir tamimde maarif idarelerile mektep
lerden 'c bayilerden hangilerinden ala
cakları olduğunu ~ormu, tur. \'< kıilct hu 
bapta kitapçıların gonderccekleri lhte 
gider gitmez paraların tahsili için teşeb
büste hul u'1acaktır. 

başmühendis· 
ll 

. . 
(11009) lira (48) kuruş bedeli keşifli Söğüt-Gümele yolu üze

rinde müceddeden inşa ofunacak (9) adet tam kemerli 0,66 açık 
lığında beton menfezlerle bir adet beş metro açıklığında ayakla
rı beton döşemesı ahşap köprünün inşası 26 nisan 930 tarihine 
müsadif cumartesi gunu saat 14 te Encümeni daimii vila
yetçe ihalei kat'iyeleri icra kılınmak üzere 7 nisan 930 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasay vazo
lunmuştur. Münakasaya: Meslek, haysiyet ve itibarına mali ve fen
nisine itimat edilenlerle inşaat müddeti devam ettikçe bir fen me
muru istıhdamını kabul ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nis
betinde teminatı muvakkate akçesinin Ziraat bankasına teslimi 
vezne eylediğini ispat edenler veyahut meblağı mezburu havai 
muteber Banka teminat mektubu veya devletçe kabul olunan 
yüzde on bet nisbetinde esham ve tahvilab irae eyliyenler kabul 
edilecektir. 

Taliplerin teklifnamelerini müzayede, münakasa ve ihalat kanu
nunun maddei mahsusası mucibince ihzari ile yevmi ihale olan 26 
nisan 930 tarihine kadar Bilecikte makamı vilayete göndermeleri 
lazımdır. Teklif mektubu ayrı ve kapalı bir zarf içerisinde teminatı 
nakdiye ve evrakı müsbitei fenniyesi diğer bir zarf içerisine 
vazolunacaktır. Mezkür saabn hululünde hazır bulunan talipler 
muvacahesınde vürut eden zarflar küşat olunup talipler meyanında 
en muvafık teklifte bulunan talibe ihale olunacağından bu bapta 
fazla ma umat edinmek ve şeraiti münakasa ve ihaleyi öğrenmek 
isteyenlerin Bilecik Nafıa dairesine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

* * * 
Bilecik nafıa başmühendisliğinden: 

1 - ( 3900 ) lira bedeli keşifli Bilecik - Vezirhan tariki üzerin
de 39 metro tulündeki köprünün 3 metroluk gözünün tecdiden 
beton inşası . 

2 - ( 2134) lira 75 kuruş bedeli keşifli Vezirhan Sakarya 
tariki üzerinde 8 adet mficeddet büz inşası 26 Nisan 930 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 te encümeni daimii vilayetçe ihalei 
kat' iyesi ica a kılınmak üzere 7 Nisan 930 tarıhinden itibaren 20 
gün müddetle münakasaya vazolunmuştur. 

Münakasaya meslek, haysiyet, ve itibarına ve iktidarı malisine 
itimat edılenlerle bedeli keşiflerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat muvakkate akçesınin Ziraat Bankasına teslımi veze eyle
diğini isbatedenler ve yahut meblağı mezburu havi muteber banka 
teminat mektubu ve ya devletçe kabul olunan yüzde on beş nis
betinde esham ve tahvilatı irae eyleyenler kabul edileceğinde 
taliplerin yevmi mezkurda Bile~ik . encü~.eni daimisine v~ f~~la 
malümat isteyenlerin Nafıa daıresıne muracaat eylemelen ilan 

olumır, 
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KA 
>;.:nıısu.uk ıcııı yegfınc deva kani ıhya eden 
~n muntahip etibba tarafından tertip cdelmistır 

Nörastenl 
zafiyet vt 

Chloros• 

SJROP DESCHIENSı PARIS 

l'T.\.\ hl L ~EUHl·JL\ ;\f·.'l'ı iL.\.\.\'I 

Şehremanetinden : Ortaköy Tramvay caddesinde 1, Ecşi .-c
taşta Hasfırın caddesinde 7, 11 numaralı dükkanlnr, Cihangir 
yangın yerinde Pürtelaş Hasanefcndi mahallesinde Alçakdam 
yokuşunda 9 numaralı hane, Hasköyde Hasköy caddesinde 171-
173 numaralı dükkan, Fatihte Pirinççi Sinan mahallesinde Yeni 
çeşme caddesinde 61 numaralı hane. Meyve halinde kantar ku
lubesi yanında 98 numaralı baraka, Unkapanmda Haraççı Kara 
Mehmet mahallesinde Hisar altı sokağında 58 numaralı depo, 
Neslişahsultan mahallesinde Sulukule caddesinde 24 numaralı 
kulei zemin mahalli, Balatta Karabaş mahallesinde Dibek cad
desinde arsa kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her giin, müza vedeye girmek 
için ihal~ giinü olan 18 mayıs 930 pazar günü levazım müdür
lüğüne gelmeleri. 

>1-

Şehremanetinden : Bedeli keşfi 318 lira 2 kuruş olan Gül
hane parkında~i musiki mahalli Sakfının tamiri açık münaka
saya konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını görmek 
için ihale günü olan 14 mayıs 930 çarşamba günü levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 

I İilt;)1·et llcıiıııi eı1, c11.111,eızi11cleı1: 
23 nisan 930 çarşamba günü ihalesi mukarrer olduğu ilan 

edilen Yalova - Karamürsel yolu inşaatının tatil münasebelile 24 
nisan 930 perşembe günü saat 11 e talik edildiği ılan olunur. 

----
Gümrük muhafaza müdrülüğünden: 

Gümrük muhafaza müdüriyeti bahri merakibi için 48 kalem 
malzemenin mubayaası 20 gün müddetle aleni münakasaya konul-

. muştur . Kanuni şeraiti haiz taliplerin müdüriyete müracaath 
şartnamesine ittila husulünden sonra münakasa günü olan 13 mayıs 
930 salı günü saat 14 te muhafaza müdüriyetinde müteşekkil 
komisyona müraraatları . 

Ziraat bankası 
besinden: 

İstanbu1 şu-
... ,,. ... ,.~ 

ı J 

Ziraat bankası Kocaeıı şubcsint! mcrhun iken medyunun edayı 
deyn etmemesi dolayısıyle satılığa çıkarılan 644 denkte 15398 kilo ve 
112 denkte 4746 kilo Kocaeli ve civarı mahsulü tütün şehri halin 
28 inci pazartesi günü saat ikide tütün inhisarı idaresinin İstan
bulda Y eşildirek deposunda müzayede ile satılacağından taliplerin 
müzayede günü mezkur mahalde yüzde on nisbetinde pey akçe· 
teriyle beraber hazır bulunmaları 'e ayrıca malumat almak iste· 
yenlerin Ziraat bankası İstanbul şubesine müı·acaatları ilan olunur. 

ilan 
Gala tada Y enicami cadde

sınde 12 numaralı mağaza

zada ayakkabı ticaretile meşgul 
Zaharya veledi Dimitri Menevi
dis Efendinin icra ve iflas ka-
nunu mucibince konkordato 
talebi İstanbul ıcra dairesi 
itiraz merciince kanunu mez
kurun 278 inci maddesine tev
fikan nazarı itibara alınmış ol
mağla kanunu mezkurun 283 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasına tev
fikan konkordato teklifini müza
kere etmek üzre bilumum ala
caklıları 29 mayıs 930 tarihine 
müsadıf perşembe günü saat on 
dörtte Galatada Abit hanında 
ikinci katta yazıhanemizde isbati 
vücut eylemeleri ve yevmi davete 
tekaddiim eden on gün içinde 
alacaklıların vesaikleri tetkik 
edilecekleri meıkür maddei ka
nuniyeye tevfikan ilan olunur. 

17 nisan 930 
Zah:ırya Efendinin konkordato 
komiseri Galat:ı :ıbic han41 -4~ 

numarada :l\ ukat l.ızhar 

- Ktitahya lutkuk mahkeme inafll: 
l\ütah\·anın l lacı lbrahım maha1lesin

den (~er~iyan zade l~tem paşanın vukuu 
b . , . l . ı · ,•efsuna me nı ' cra"cll zevce crı · amı:ı 

ve l\lclek hanımlarld büyük o~lu Ali 
he) e mtihasıra olup mumailc\ hin başka

ca \'arisl \ 'C alacaklı ve borçlan bulun

duğu takdirde tarihi il~ndan itibıırrn bir 
a\" za~fında Kütah~ a hukuk mahkeme
~ine müracaatla i:.imlerini kaydettirmclerı 
lüzumu ilan olunur. 

l~n11ı i yet saı1dığı 
ın iid iirl iiğ·li ııd en: 

Cinan H. Alp ve Mehmet 
Cilasin Beylerin 19524 ikraz 
numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet sandığından istikraz 
eyledikleri meblağ mukabilinde 

Sandık namına merhun bulunan 
Beyoğlunda F eriköy lkincikısım 
mahallesinde Kır sokağında eski 
3,3 mükerrer ve yeni 41 numa· 
ralı ve 238 arşın arsa üzerine 
mebni altı kattan ibaret onyedi
oda, üç sofa, bir salon, bir 

mutfak, bir hamam, 432 arşın 
bahçe ve müştemeliitı saireyi 
havi bir hanenin tamamı vadesi 

hitamında burcun verilmemesin· 

den dolayı satılığa çıkarılarak 
onüçbin lira bedel ile müşteris! 
namına kat'i kararı çekılmiş 
iken bukere yüzde on zam ile 

başka bir müşteri çıkarak mü
zayede bedelini 14300 liraya 
iblağ eylemiş olması cihetile 

mezkür hanenin 26-4-930 tari
hine müsadif önümüzdeki cu
marresi günü tekrar son müza
yedesinin icrası ve muamelesı
nin ikmali mukarrer bulundu· 
ğundan talip olanların mezkfıt 
giinde nihayet saat on beşe 
kadar sandık idaresinde hazır 

.. bulunmaları lüzumu ilan olunur, 
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Türkiye ziraat bankası 
umum müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum mUdürlüğü, Ankarada kiin idare 
merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
bir bina yaptıracaktır. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı Ye.saiki 
ibraz edeceklerdir: 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2 - Talip tarafından evvelce yapı l mış olan işlerin bir listesi ve 
fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 

bankası levazım ve mebani müdürlüğüne İstanbulda Galatada 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki plan 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 
umum mUdürlüğüne ve lstanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin ° 0 10 nu nisbetinde temi
nat gesterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak surette her han
gi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan Ticaret mektebinin elektirık 

tesisatı 18 nisan 930 tarihinden itibaren 10 gün müddetle ve 
pazarlık usulile münakasaya konmuştur. 

Talipler şartname ve planları tedarik etmek üzere ehliyeti 

fenniye vesikalcı.rile beraber hergün Maarif Vekaleti İnşaat 
dairesine müracaat edebilirler. 

İhale Maarif vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edilece
ğinden münakasaya iştirak edecek olanlar ihale günü olan 28 
nısan 930 pazartesi saat (15) te yüzde yedi buçuk teminatı 

muvakkatelerile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur. 

1500 meire murabbaı kereste 
1'iitün inhisarı uıııun1 ıııi.idürJii

ıl-iiııden: 
Samsun fabrikasına teslim edilmek üzere mübayaa edileceği 

ilan edilen 1500 metre murabbaı kerestenin ihale tarihi olarak 
gösterilen 23-4-930 tarihi 26-4-930 cumartesi saat 10,30 a temdit 
edilmiıtir. 

Çanakkale vilayetinden: 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 
1 - ~laıw\' Havut efendinin i~tikraz evle ı li~i ıneha-. . 

lii! mukalıiliııde idaremiz ulıcle~iııdt• \'C fat•rı nıcfruğ ,, ~ 

hul1111an Kaı·a~iimrlik civHrııula Eski Alipa~~ula lloea 
(\t'\'~ nıalıallcsindc . ilacı llyas ~,lka~ıııc.Ja Pskı -1-4 'erıi 

' " t ' 

U ı ı.unıaı·.ılı h:ri 11 :Z, diğ~·ri ~l~ aı·~ırı iizer i ııdc hi ı· i 5 
o<la, 1 ~ora, ı mutf ık, ~ lıal:i, diğeri 4 oda. 2 ~of.t, 1 
mutfak, 1 kuvu, 1 hah\ ile halH'oleri ve nıi'ı,l el'ek hiı· . . . 
kuyuyu havi, )'eni açılan tramvay caddes iue pek yakm 
k:\gir 2 ev. 

:! - Melımet Nurettin efondi ile Şeri f<), Nimet ve 
flpfıi•·c lıanımlarm. Hiiviik car~ıda li11fullalı alta !'\ok a~ırı -

, • oJ t. I[ 

da ~5, 40. 4~ ınıııwrah \ e 8 7 zira iiu•r ı rıd t• 3 hap 
diikk:lıa. 41> Ye J2 mııuaı·alı diikk:iıılar c.ı r'!'i l lıaı·it·iwh~ .. . 
Bat pazarı ile ~\lipa~a lı fll ara sırnla toııoz kcıne f'li ve 
lıodı·unıu lı :ı vi, 25 ııunıartı Jı dlikk«\ıı l odnınuı \e ii s· 
tiiıult ~ hil' oda~r olup h~\ı·~iı· Ye :n·lumm ortasıucl atlır. 

yaıııııda (lükk:\u yoktur. 
~~ - llfı~ııii bev : ıı SPhza i eha~ı Ba l a haıı ('~a mahalle-.. . - ' 

~iıu\f' Cil-iıı !.! il'l t•I' ... okağ;111(la nıiikc·rı·er :L 1 fi ada. 173-1 
~ . . 

lwf'İl~t ııuıı ı aı·a lı 4+ 7 ar~ııı , J O ıı ı etı•<\Jik !'o kak ta , ld). .... d .. . . 
ve ı 1 metre 7U Sd ııliııı viizliı, 22 ııu·tı ·e del'inl ikli b ı · . 
hap ar·s . ı. 

4 - ~t)jdet htıyh· JIPlilw, Falı : rt' \e S<•mılıa barıı111-

hw111, Şehz.lde chaı·ıııtla l\11'~<.' t ' j ilH~ı l e Hc•v:ı ııi •:eh~h i Çanakkale vilayeti dahilinde Balya- Çanakkale yolunun Çandan - -
itibaren vilayet hududuna kadar olan yirmi bir küsur kilometre mahallesiııde eski Kovacılar·, yt)ıı i ;)O lll t> lrf·l k c·addc 
tulü (berindeki imalita sınaiye ile tesviyei turabiye ameliyatı vahidi iİZf'l'inde miiL erreı· ;H), ;).~-1; 1:2 ada, ;J.) 7 lı:ll'İla ııuıua 
kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. ralı 783 ar~ııı lerhi . ııcle ve l~) ar~ın t'(~ plıl•li 11 :U' şın 18 
Münakasa 14 mayıs 930 çarşanba günü saat on beşte Çanakkale paı•mak deı·iıılıklı hiı· kat'a aı·sa, 
villyetinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teklif mek- 5 - .\ y~t' lıa111 rııııı ~ehzadduş ı ııda t•sk i IJo~ k:ıdeıu, 
tuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat on beıe kadar Y('llİ Oruçgazi uıahalle~in<le m~ki Sel i nıpa~a. yeııi fsmail 
Çanakkale valiliğine vermeleri lizımdır. Münakasaya konan işbu ağa sokağrnda eski 24 miil eı·ı·er·, ye ıı i 8 HllllHH' :tlı 52 l 
inıaatın muhammen bedeli 200000 liradır. Talipler münakasa arşın terhiiııde 17 aı·~m 18 p. ı·mak t•t·plu~ ı. bir tarafı 
•artnamelerini Çanakkale, Balıkesir, İzmir, İstanbul ba• mühen- 1 
• y Sirvani arsa~mm < ııYarı, arkası di~er iki ar~a, hir tarafı 
disliklerinden ve Ankara yollar umum müdürlüğünden tedarik <İa Leyh\ lıaııııu arsası olau bir kıt\ ı arsa. 
edebilirler ve münakasa evrakı dosy~sını mütalea edebilirler. ~ 

Yukarı da horcluları ve ıııeYk ilt•ı·ı y:ıztlaıı ar~a \'t' h:-

Seyrisefain 
.\lcı·kcz acentesi: G alata Köprü b•, 
Beyoğlu 2362. $ube acentesi : • 

mudiye Hanı altında lstanbul 2~ 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 

Nisan Salı 17 de 
rıhtımından hareketle Geli 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edr 
Burhaniye, Ayvalığa gid 
ve dönüşte mezkur iskeld 
birlikte Altmoluğa uğn 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız Y 
alınır. yük alınmaz. 

Trabzon ikinci postası 
( REŞİTP AŞA) vapuru 

Nisan Perşembe a 
Galata nhtımından harekJ 

Zonguldak, İnebolu, s~ 
Samsun, Ünye, Fatsa, ~ 
Gireson, Trabzon, ~ 
Hopaya gidecek ve PP' 
iskelesile Rize , Sürınel' 
Trabzon, Polathane, Tire~ 
Gireson, Ordu, Fatsa, ,., 
sun, Sinop, lneboluya uğd' 
rak gelecektir. 

·-------~ ............ Kimyager-
:İ·········· 

,H M. Vahyi 
:i Kimyahanes i ir!' 
Ü Her nevi tahlilatı kimye 
Ü yapılır 
U Eminönü lzzetbey ha11 ~ 
!! Telefon Jı. 
:::::::::::cnnraı:n:::m:::m:-:amı.-~ 

Defterdarlık 

S:\TILI h. AÜ.\CJ;Ail 
Kıiğıtlıaııede me ·i ı:e iizer ._ 

de 3, t o pağaçlarda 9, 111 

tlıra ııı3lıalliııd0 2, der~ 
' • 1 3 (" l r' l r ıdl zer ııH e , ~e (l eıcr 

isticarmd3 olan tartad~ Daha fazla malümat istihsaliyle mahalli tetkikat icrası için Ça- • · 
nakkale baş mühendisliğine müracaat edilmesi lazımdır. mıh-t1· miizayt>dt> ile ~atılığa çıkarılnu~ıır. Talip olanlar diş budak ağ.1çlarile nı~11, 

J l 1 _ 1 ve fazla ıııalt'ı ı at almak ist ıyt>nle:· her giiıı saat 15 e ka- ra maltalliude 3 adet ~ 
••••• ~l l ıat~ ~UVV<'L <'gence••••• tlar lstaııhul .\dliye binası dalı i liutlc İ~ıaııhul Emvali ; 
• o· v • • l kl h k 1 1 • ki cem'an 23 edct ve u11\ • ınıag ve sınır yorgunu arına, ayattan zev a amıyan ara, • E\·talll idaı·t~~iııe ıuiir ıu:ııat e bi rıl l' f'. , 
• sızılarından kurtulmak, zindeleşmek ve çevikleşmek istiyenlere • • , • • neıı ~)6 <'t'ki miktaruıd~ 

: Zümrüt YALOVA kaplıcaları : 000000000 Lıkor fabnkası 000000000 J'llHlll ~ u ;ıga t•lar sanlı~ 
• Kaplıca suları: 1911 Beynelmilel Roma sergisinin altın • O • O Tahıu iu cd i le ıı kıynıeti·j/ 
• madalyasını ve biiyük mükafatını kazanmıştır • o ı n ~- aa t ı ll 11llakasas1 o 1 "' • Fl A ]'[AJ~.. • 0 o liradır. Satış ıuuaııw e .. 
• , ~ \. • O ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı O ııi miizayt>de ile 30 .. ııJ· 
• Odalar: 1 liradan 6 liraya kadar • O umumi müdürlüğünden O 
: Yemek: Sabah, akşam ve öğle dahil 225-500 kuruş. : g Taliplerin ıartnamede yazıla ahkama riayet etmemelerinden g 930 \'al'. a111ba ~iirıU ·, 
• • • • • • • • • • 1 M Ay 1 S • • • • • • • • • • o dolayı Şiılide tesisi takarrür eden likör fabrikasının inşası 0 14,30 da dt~:'l crd:ırlıkUl' 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~- O için yeniden n1ilnakaıa icra~na za~ret hasıl olmuştu~ O ıııl ac: ıktıı·. • (ll-! 5 1) ~ 

1 b 1 h l d O İhale 5 mayıs 930 pazartesi günü saat on dörtte yapıla- O .. :-;;;ı 
sta fi Ü it a at gümrügv Ün en: O caktır. Taliplere prtnameler ve sifsilei fiat cetveli muhase- O Us iidar all ıırı ıcra mr dS 

O hece on lira mukabilinde verilecektir. İzahat alnıc:ak istiyen- D dan B•r alaçnl!ın temini ı•ınn•~, 
Efendim Kilo O O ı:u7. '~ ~atılma'ı muknrrrr c c' 

800 
terin Galatada Kefeli hanında komisyon reisliğine müracaat h • ., 8 çuval şeker O O koltuk, c:andah a 'e sair ~ ııı• · ,r 

~tyrj 

•lıır 
1ıoa; 
lfnıa 

2 fıçı zeytin 291 o etmeleri ilan olunur. o I 2:-.4.q;m tarihine mu adıf rs ı • 
98 sandık ringa balağı 667 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1 saat 14 ten itibaren ı,rnnhıı':fll 1 
3 çuval hurma 135 l 1 k f • •• ı ·· ı ·· ..., •• ./ / okağinda ça,uş başı hanı ~ 
so fıçı tarama havyar _'.,;() • (~ . ll /J'lll1J l, 11 l l l l l 11" l l!j.l l l Ilı e il : sanı.ıcagı nan oıunur, <qJ4J·· J8 
1223 torba incir Darülfünun Tıp fakUlteıine lüzumu olan yüz adet karyola ale- 1Yirkiye f ş BankaSl~ ı' 
100 torba çimento ni münakasaya vaz edilerek nisanın otuzuncu çarşamba günü saat . : .. betıle 1 
Balada muharrer 7 kalem eşya 22 ve 24- 4 ~ 93u tarihlerinde 14 te ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak v~ . Mıllı bayram mt~~~~ei3•"~~ 

· lıtanbul ithalat gümrüğü ıatış anbarlarında bilmüzayede satalacaiı nümuneyi görmek üzere her gün levazım idaresine ve ihale günü Nısan Çarşamba gunu 
ilin olu"ur. de idare encümenine müracaatları. · kapalı bulunacaktır• 
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0lstarıbul 4 iincü icra dairesi..den: 
'Yrl nıenkul malların 19ık 

artırma il6nı 
ga,· ~çık artırma ile paraya çevrilecek 
.Jb rı menkulün ne olduğu: ı\Jaa bahçe 
bor, kahvehane ile hane ve bir kıt'a 
ı.:ı.ıı ile ayni mahalde diğer bostanın 

"'l'11L 

ffıan~·~ menkulün bulunduğu me,·kii, 
lbrah' lesı, sokağı, numarası: Kadıköy, 
.. 

1111 ığa Pilavcı bavın soka"" a 1- 1 ..._ Ve f • b' 
,... m. Takdir olunan kıvmet: Hane 
~rııa · dôııü f~eınlJAtı J 0662 diğer bostan beher 

aıu l 50 lira 

'4 ~:rınının yapılacağı, yer, gün, !Ut: 
~ ~s 930 cumartesi saat 2·4 de 

1 ~tanbul 4 üncü icra dairesinde. 
~ lfbu gıvri menkulün artırma 
~ lıllest 6·5-9Jo tarihinden itibaren • 
.ı_ ·Ioı No · ı t b ı 4 ·· ·· · -..irt.a· . . ı e stın u uncu ıcra 
•in ~.ın muayyen numarasında herke· 
Yaaı görebilme i için açıktır. İlandan 
lst1y~n~~•nla_rdan fazla mıltlmat almak 
doay r, ışbu şartnameye ve 929-101 
l'tcaa~ nuınarısile memuriyetimize mü-

2 _etınetıdir. 
hııu kı Arttırınıya ıştirak için yukarda 
ltıi!cc kY.nıetin yüzde vedi teminat gös· 

e tır · 3 . 
hrı :- Haklın tapu sicillle 5ahit olmı· 
ı.._ ıpotekJi alıcaklılarln diJcr alAkadar
:"'lıı \"e • • 
\akı ırtıfak hakkı sahiplerinin bu 
ır 0~n . ve hususile faiz \'e masrafa da
ltı'b'r '1l •ddialannı işbu il An tarihinden 
~ıeı,'~ ~ ırıni gün içinde eHakı müs· 
\tı~1 

.e bırlikte memuriyecimizc bildir· 
~ ıcap eder; aksi halde haklan tapu 
'-t~nıS•bit olmıyanlar saıı~ bedelinin 

i asında hariç kalırlar. 
~ - Cöıterilcn günde artdırmaya 
Su, edenler artırma şartnamesini 
:ııııılrt ve luzumlu malômatı almış 
ltiıı.r tıınaıııen kabul ctnıi~ ad ve 
'\ııfJunurlar. Üstünde bırak~lan gayrı 
~tıı tıı n bedeli zamanında Hrileme1.s~ 
{ btd j~kul ikinci bir artırma ile satılır 
~ faı: 1 farkı ve mahrum kalınan yüzde 
~ k \'e diğer zararlar aynca hiıkme 
~ ta~~akSJzın memuriyetimizce alı
~ krt sıl olunur. Beş numaralı fıkra· 
tfa b tahakkuk ecmek kaydilc üç 
~k ,atr.Idıktan sonra gayn menkul en 
~k.kuTr•nın üstünde bırakılır. Şart 
k ıcı ~~.ttnezse artırma geri bırakılıp 
•lk'r Utlerinden kurtulur ve teminatta 

" s tlJOı"tai; Artırmanın birinci veya ikinci 
~llrıı ~ \·c ayrı menkule taalltık edip 
'i ftrtit~ltlub· ve satışın tarzına ğöre di
, ltit. \' ıleümle ıckAlif müşteriye 
'tı •Zı!an ınaa bahçe hane ve müş· 
~ ~ Ve diğer bir kıt'a bosun yuka· 
~l i ~~e;~ıe!1 24 • .j. 930 tarihinde İstan· 
~ uln u ıcra memurluğu odasında. 

S!ıı dtl;e. gösterilen arttırma şartna-
S esınde satılacağı ilAn olunur. 

-..:llltQll --- --,,.~.Irat ahmet btşinci sulh hu~uk 
~ Si1tdrn: 

~llıı: kızı Lütfiye hanımın altıda bir 
~tt l'llutısarruf olduğu Şehremininde 
\'\~ Utna~allesinde Tekke sokağında 
~" h ıerınde mebni kAin ahşap fe,-. 
•t ~•r.ap .. ah kntı geniş hir avlu \e 
~~~ 'e Ust katında üç küçük oda ''4t b ~rafında hclA\'I müştcmil bir 
,~ı' Çcyı hl\•i 3 ~o ile miirakkam 
~:'t rtıeıkQr hi ~sc~i açık artırma 
~~ h!atıla.cağından talip olanların 
~~ 1'iı 1• nenın tamamına takdir edilen 
~,bttıııdeıranın altıda birini yuzde onu 
S-1~ 930 Pey akçesini mü~ıa~hiben 22 
~liıı •htııet Perşenbe günı.i aat J 4 te 

t ltıij 5 inci ulh hukuk mahke-
/"" tıcaıtları ilAn olunur. 

'tıı. ka 11.IJ1'{ ~ •· 
ııı,~ "10dd ."ru11cü lıut.uk malıktmesin-
' Ilı ~~1 Atanaş efendi tarafından 
~'ıtı ""'• d 

111 
aleyhine ıhme olunan 

b ııı, '"•(ın · · lılıı da"et. ın ıeraı tahkikatı 11mnında 
lct's 11•1l:ıadı! rıaın~ ıa cdık kılınmış i~ede 
fı]tıı IJıa karı cıhctlc ilAnen tebliğat 
\,. I'? l'l..,ar \'erılmiş \ e \'e,·mi cahkikat 
"l:ıı 4 \IS · 

~'Ilı t tt12ıerrı ·ın Pcr~embe güniı •'patı 
ll), 1\ tcıllı:~ ~lduğundan muddeaaley
tlto rı kar esıne mebni hakkında 
''!> arı . 'h ~., k•rarı !tt.ı az edilmiş hakkında 

'lı ıs l>cre ıttıhaıına ve tahkikat 22 
ı ' OJ vCrtıbe g" .. 
:tl'\f duı.und unu aat I 4 te bıralcıl· 

1rıd " •n b' t •11 Ilı . 17.7.at gelmesi ven 
~ ltbt . USaddak b' • ttr 1tinc k ır vekil göndermesi 

ı~tt bu d ;rar verilmiş olduğundan 
~ "1/itL· e 1 dahi ilAn olunur. 

tkt b·'t'.Ve l1t ı.,f;'i:. -~~--
~"'' ı1211ıirı ettftbı mi'idiirlüHünden: 
lt,.:'111~] 49 li 
'llir. URu ..... h ra maaşlı hastane 

• ... un aldı · , ı r. Şeraıt ber\·eçhi 
'ı,~" Eeııcı 
~ mektebinden mezun 

·~t~- n.ırnr u 
a rette mektepte ikamet 

1 -~l\i lf ~tktebin h 
t ' etllıet.. ısta bıkıcılığı vazı. 
~ 'e ~ 

lı1ıL ~ Şerait d h'J· 
t ile ~· MüJk· . a ı ınde calip olan-

Qılirtcıatları ı~c mektebi müdür· 
ılAn olunur. 

Emniyet sandu1ı em
lak müzayedesi 

Kat~ı karar ilanı 
~ltiıntd• ftru l'\o. 

bedeli 
~1ı:ıhmmu 

lı.ıymtrl T.trı 

250 580 

4230 20000 

226 845 

1417 6000 

215 1185 

105 583 

136 

165 2100 

Merhunatm cinı ve nev'i ile Borçlunun iımi 
· mevki ve müştemilatı 

114 Balatta Hamamimuhittin mahalle
sinde Tamburacı sokağmda eski 
19 mükerrer ve yeni 31 numaralı 
altmış altı artın arsa üzerinde kar
Fr üç buçuk katta dört oda Uç 
sofa bir mutfak Ye on arım aralığı 
havi bir hanenin nıııf hissesi Mehmet Halit B. 

139 Betiktqta Tqvikiye mahallesinde 
Sahaf Muhittin (Hacıemin) Ef. so
kağında eski 8 mükerrer ve yeni 16 
18, 20 numaralı bir buçuk katı kar
ıir iki kah ahşap olmak üzere üç 
buçuk katta iki yüz seksen beş ar
tın ana üzerinde birinci katı beş 
nda bir küçük sofa ikinci katta alta 
oda bir salon üçüncü katta keza 
altı oda bir salon ve her katlarda 
aparhman usulünde ayrı ayrı birer 
daire şeklindedir ve her dairesinde 
l:>irer mutfak birer hamam ve sıcak 
hava ve elektrik tesisatını ve bin 
arşın bahçeyi havi bir konağın 
tamamı Fatma Saniye H. 

349 Samatyada Sancaktar Hayrettin 
mahallesinde Samatya caddesinde 
eski 178 ve yeni 202 numaralı 
altmış beş artın arsa üzerinde 
ahşap iki katta asma katındaki oda 
ile dört oda bir sofa biri kömür· 
lük olarak mllıtamel bir oda mer• 
mer taşlık ve bir ocak diğer ufak 
bir taşlık tulumbalı kuyuyu havi 
tamire muhtaç birhanenintamam. Mm.Agabi 

636 Bey oğlunda Hüseyin ağa mahalle
sinde Altun bakkal sokağında eski 
32 ve yeni 38 numaralı seksen l:>eş 
artnr arsa Uz~rinde kargir ma;i 
bodr~m beş katta sekiz oda dört 
ıofa bir daraça bir merm'!r antre 
bir kömürltik bir kuyu bir çini mut
fak bir sarnıç bir kurnalı hamam 
Ye yirmi yedi arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Fatma Halide u 

650 Haıköyde Hahcıoğlunda Turşucu 
mahallesinde eski Kumbarane ve 
yeni Fabrika sokağında eski 131 
mükerrer ve yerıi 8 elyevm 6 nu
maralı yüz beş arşın arsa üzerinde 
bodrumdaki oda ile beş oda iki 
sofa bir çini taşlık bir sarnıç bir 
bir kuyu bir mutfak ve on beş ar

tın aralığı havi bir hanenin tama-
mı. Hayganoş, Şimavon, Mahil 

899 Avratpazarında Cambaziye mahal
lesinde eski ve yeni Karıbakkal 
sokağmda eski ve yeni 12 numa
ralı ıekıen üç. arşın arsa üzerinde 
ıhtap iki katta üç oda bir sandık 
odası ufak bir sofa mermer ta.şlık 
bir kuyu bir kömürlük bir mutfağı 
ve yırmı bet arşın Ü7:er nde üstün
de çımento döşeli daraçayı havi ta-
mire muhtaç bir hanenin tamamı. İbrahim 

Ef. ve Fatma H. vasıleri Zağfer H. 
1162 Haaköyde Sütlücede Mahmudağa ma

hallesinde- eski Kahveci keleşve yeni 
Kelet soka~ında eskil 7ve yeni14numaralı 

doksan arşın arsa üzerinde yarım katı 
kirgir diğerleri ahşap olmak üzere 
önden iki ve arkadan iki buçuk kat
ta ikiıi ufak olmak ilzere dört oda 
ikisi küçük olmak Uzere üç sofa 
bir mutfak; bir kuyu bir çimento 
taıhk bir taraça ve elli arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Hasan Ağa 

1191 Haaköyde Haçı ıaban mahalle
ainde Kalaycı bahçesi sokağında 
eıki 41 mükerrer ve yeni 77, 77/1 
numaralı yUz seksen iki arsın arsa 
fizerinde önden iki Ye arkadan ah
f&P iki buçuk katta on iki oda 
iki ıofa altı mutfak bir ~imento an· 
tre bir kuvL1 bir mermer taşlık iki 

13420 14569 

1 

860 2690 

1050 1145 

610 2653 

ı 1320 4435 

105 156 

1330 5167 

450 1015 

105 400 

koridor ve yirmi arşın bahçeyi havi 
iki kısma ayrılmıı ve altındaki dük
kan oda haline konulmuş bir ha
nenin tamamı (Mezkur hane apart-
man haline ifrağ edilmiştir) İsrail Nahmiyu Ef. 

1279 Samatyada Sancaktar Hyreddin ma
hallesinde Samatya caddesinde eski 
190, 192,194 ve yeni 216, 216-1, 216-
2,216-3, 216-,4 216-5, 216-6, 216-7, 
216-8, 216-9 numaralı beş yüz ar
şın arşa üzerinde soğukluk mahal
lini ve altında dokuz dükkanı ve 
dokuz yüz elli arşın arsa üzerinde 
sıcaklık ve su hazinesi ve kırk ar
şın arsa üzerinde külhan ·mahallini 
ve iki bin beş yüz on arşın kadar 
bahçeyi havi Ağa hamamı namile 
maruf bir çifte hamamın otuz iki 
hisse itibarile on yedi hissesi. 

Ayşe Şaziye ve Emine Habter Ha· 
nımlarla Ali Osman Hayrünnas ve 
Ali Süleyman Hadimünnas Beyler 

1376 Kadıköyündc Osmanağa elyevm 
Rasimpaşa mahallesinde Söğütlü
;eşme sokağında eski 173, 173 
mükerrer ve yeni 207, 209 numa
ralı yüz arşın arsa üzerinde çatı 
katile üç katta dört oda iki sofa 
albnda bir kirgir dükkan ve yirmi 
arşın ana üzerinde ahşap bir katta 
bir mutfak bir tulumba ve doksan 
arşm bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. RüştU Bey 

1454 Erenköyünde Kozyatağı elyevm Su-
adiye mahalleside Tunuslu Halim-
efendj ıokağmda eski 18, 18 müker-
rer 18 mükerrer ve yeni 16, 20 
numaralı yüz otuz üç arşın arsa 
üzerindt! bir katı ahşap bir katı 
kirgir olmak Uzere iki katta yedi 
oda iki sofa bir çatı arası ve ittisa-
linde seksen arşın arsa üzerinde bir 
katta bir oda bir mutfak ve seksen 
arşm arsa üzerinde duvar taşından 
bir katta iki oda bir mutfak ve dok-
san dört arşan arsa üzerinde ahşap 

" 1.hc ~ l r 
bir katta pıaa oda bir dükkan ve ,. 
l.:)ir dönüm bin iki yüz yirmi üç arşın 
bahç~yi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Ali Efendi 

Beyoğlunda Feriköyünda Tatavla so-
kağında eski 44 ve yeni 172 nnm~-
ralı doksan arşın arsa üzeribde kagır 

1857 

üç katta yedi oda bir ufak sofa 
biri ufak olmak üzere iki mutfak 
bir ufak antre bir kilar mutfakta 
bir sarniç yüz otuz üç arşın bah-

çeyi havi bir hanenin tamamı 

2083 Üsküdarda Bulgurlumescıt mahal
lesinde Tavukcubakkal sokağında 
eski 2 ve yeni 2 - 2 - 1 - 1 numaralı 
y iz sekiz arşın arsa üzerind~ kar-
gir iki katta dört oda bır sofa 
bir mutfak bir çimento avlu ve 
altında üç dükkanı yirmi üç arşın 
bahçeyı havi bir hanenin tamamı 

5709 Üsküdarda Hacı Hasnahatun ma
hallesinde Paşalimanı sokağında 
eski 141 ve yeni 34 numaralı yüz 
elli altı arşın arsadan ibaret mün 

Sabiha H 

Ayşe H. 

hedinı hane arsar.ın tamamı. Ayşe ismet ve 
Hatice Faika ve Fehime Hanımlarla İbrahim 

Memduh B. 
9454 Erenköyünde Sahrayıceditle Kayış

dağı sokahında harita 7 mevkiinde 
eski 65, 65 ve yeni 125, 125 No. 
268 arşın arsa üzerinde ahşap bir 
katta 4 oda 1 sofa ve 56 arşın 
arsa üzerinde 1 mutfak ve 450 ar
şın arsa lizerinde d ığer mutfak ve 
hamam ve arabalık 1 dönüm 397 
arşın bahçeyi havi bir köşkün ta-
mamı. Bekir Kani B. ve Fatma H. 

13669 Horhorda Ortaçeğme sokağında 
eski 7 ve yeni 9 numarah 125 ar· 
şın arsa üzerinde ah~ap iki buçuk 
katta 6 oda bir sofa 1 mutfak 1 
kuyu 1 toprak methal ve 155 ar
şın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Mehmet Talat B.ve Hasibe 

ve Naciye ve Nazmiye H.lar 
14329 Beşiktaşta Ekmekçibaşı mahalle-

sinde ÇukuJ&Çeşme sokağında yenı 
( Devamı '5 inci ~aJ.tıfamızda ) 
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Hil8liahmer Karahisar Maden suyu 
tfazımaızlık, Mide. Karaciğer, Kum ve Böbrek hastalıktan için yeğine tavsiye edilecek Maden suyudur. Her gün tazesi gelmektedir. 

Hasılatı Hi•iliabmere aittir. Mütehas11s Doktor tarafından mahallinde imll ettirilmektedir. Eczahaneler ve Depolar ve büyük Bakkaliye 
mağazalarında bulunur. Deposu; Sirkeci Nur hanında 3 Tel. fsta. 62 

10 numarali seksen arşm arsa üze
rinde ahıap iki katta dört oda bir 
sofa bir mutfak ve yirmi dört arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Ahmet ve Mahmut Efendilerle Sabiha H. 
lSOO 2816 16570 Beyoğlunda pangaltı mahallesinde 

Elmadağı caddesinde eski 83, 85, 
87 ve yeni 121, 123, 125 numaralı 
tiç yüı elli iki arşın arsa üzerinde 
kirgir bir katta üzeri oluklu kurdeli 
fabrikasının tamamı. Mm. Karmeli 

Mükerrer 
155 1344 17470 Nuruosmaniyede Mollafenari ma

ballesinde Nuruosmaniye caddesinde 
eski62 ve yeni 56 numaralı altmış 
altı arşın arsa nzerinde kargir bir 
katta ve kırk sekiz arşın bahçeyi 
havi bir dükkanın tamami. Ziya Bey 

369 728 17607 Üsküdar da Dürbali mahalle ve 
sokağında eski 24, 24 ve yeni 38, 
40 numaralı yüz yedi arşın arsa 
üzerinde kirgir iki katta biri san· 
dık odası olmak üzere dört oda 
bir sofa bir mutfak ve altında bir 
dükkanı ve yüz yetmiş bir arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Naci Ef. 
650 1300 17672 Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle

sinde Halitbey elyevm Bayır soka
ğında eski 2 mükerrer ve yeni 36, 
36 1 numaralı yüz altmış sekiz arşın 
arsa üzerinde ahşap i1d katta ve 
iki kısımdan ibaret altı oda iki 
ıofa bir mutfak bir tulumbalı kuyu 
ve otuz arşın üzerinde bir mutfak 
lef dönüm iki yllz iki arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Kadrive H. 

3950 11276 18009 Mabmutpaşada Mabmutpaşa ma
hallesinde eski Bezciler ve yeni 
Sultanmektebi sokağında eski 41 
mükerrer ve yeni 12· No. 160 ar• 
tın arsa üzerinde kargir 5 katta 
14 oda 1 salon 4 sofa 1 fırın so • 
bah çini mutfak kurnalı çini döşeli 
hamam ve 418 arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Ömer Ef. 

3950 16000 18122 Üsküdarda Hacehasna hatun ma
hallesinde Paşalimanı sokağında 
eski 90 ve yeni 121-1 No. 910 
arşın arsa üzerinde ahşap 2 katta 
22 oda 1 küçük oda 2 sofa 1 taı
lık 1 hamam ve 1919 arşın bahçe
yi havi bir yalınm hmamı. 

Sdt B. ve Ayşe Medıha Hanım 
860 4000 18260 Erenköyünde eski Bostancı ve yeni 

Kozyatağı mahallesinde eski Köp
rübaşı ve yeni Arifpaşa sokağın

da eski 10, 13, 29, 33 maklüp ve 
yeni 27, 27 numaralı yüz kırk sekiz 
arşın arsa üzerinde iki kah ahıap 

bir kah kirgir olmak üzere dokuz 
oda iki sofa ve elli arşın arsa üze
rinde bir mutfak bir oda ve dokuz 
yüı seksen dokuz arşın bahçeyi ha-
vi bir hanenin tamamı. Mehmet ağa 

1211 3600 18856 Kasımpaşada Çatmamescit mahal
lesinde eski küçük hamam ve yeni 
Derviş sokagında eski 12, 14, 14 
mükerrer ve yeni 2, 4 numaralı yüz 
elli arşın arsa üzerinde bir katı 
kirgir diğerleri ahşap olmak üzere 
nç katta yedi oda iki sofa bir k •ler 
bir taşlak ve altmış arşın arsa üze· 
rinde harap bir mutfak ve dört yüz 
yetmit bir arıın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. (Yirmi bir arıın 
üzerinde odunluk ve kömürlük). Faik B. 

760 4800 1901'> Niıantaşında T etvikiye mahallesinde 
Kağıthane caddesinde eski 64 ve 
yeni 90 numaralı yüz otuz arıın arsa 
Ozerinde ahfap üç buçuk katta do
kuz oda üç.. ıofa bir mutfak bir •u 

hazinesi ve yüz yirmi ar'ın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Şerife H. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve ~üştemilib yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri ilzerinde olup 26 nisan 930 
tarihine müsadif cumartesi gilnü saat on buçuktan itibaren müza .. 
yedeye müba9eret olunarak (muhammen kıymetlerini geçtiği takdirde) 
kat'i kararının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlarınmez- · 
kür günde aaat on altıya kadar Sandık idares~ne müraacaat eylemeleri 
ve saat on altıdan sonra vukubulacak müracaatların kabul edilmiye
ceği ve mezkQr emlike evvelce talip olanların kat'i karar esnasında 
hazır bulunmadıkları ve batka talip zuhur eylediği takdir.:! e evvelki 
taliplerin müzayededen çekilmit addolunacalcları lüzumu ilan olunur. 

DEVLET MAT8AASI NEŞRIYATINDAN -
YENİ HARFLERLE DOGRU 

Y AZA1AK İÇİN 

DİL ENCÜMENi TARAFINDA T N.EŞREDİLEN 
e A ~ e 

iMLA LUGATI 
NE H0RACAAT ETMELIDlıa 

ClL TLI OLALlRAK BEDELi t t O KURUŞ 

/stanbu.l har:cin<k istiJ.ıttnler i!lıvetnı nı0 de 30 nis,?etilıde posta 
ücreti glJndamelidirler 

H0RAC.RRT HRHALLi: .. 
DEVLET MATBAASI 

ISTlNBUL 

Evkaf umıım mılcli.irlt'ia: vcLll.lif 
• {J 

akarlar· mÜlliirlt/ğ~iindeız: 
Müzayedeye vazolunan 

emlak 
Kiralık harı \P maü:aza . 

1 - Meydancıkta Hobyar mahalles nde Hamidiye türbesi so
kağında 2, 4, 6 No. Kazazkt r bam ve iki mağaza ve ardiye 
(Nihat Beyin iıticanndadır) 

Meydancıkta Hobyar mahallesir.de yeni postane caddesinde 
30-32 No. mağaza lMürteza Efendinin isticarındadır) 

Müddeti müzayede 3 nisan 930dan 26 nisan 930 cumartesi günü. 
Balada emlik muharrer kiraye verileceğinden müzayedeye vazo'un
muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
buçuğuna kadar tartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek Uzre latanbul Evkaf müdür ü
ğünde vakıf akarlar müdürliliilne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemillti hakkında malumat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Muğla vilayetinden: 
Çiçekti - Karabörtlen arasında vahidi kiyasi fiat ile yaptırılacak 

olan 20400 lirahk teıviyei tUrabiye ve imalatı sınaiye 28 
nisan 930 tarihinde saat on beıte vilayet makamında ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıldığından taliplerin 
vilivet merkezlerinde bulunan feraiti umumiye ve fennıve dairesinde 
hareket eylemek kaydile teklifnameler.ni kanunen muayyen tl!mİ
natlarile birlikte Muğla villyetine göndermeleri ve fazla malumat 
almak isteyenlerin Muğla Nafıa dairesıne müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Gaz,benzin ve vakumyağ·ı nılinakasası 
Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktezi 1800 kilo 

benzin 1650 kilo gaz ve 150 kilo vakumyağı kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuftur. Taliplerin teraiti öğrenmek üzere her gün 
münakasaya ittirak için de yevmi iha e olan 7 mayıs 930 çarşanba 
günü saat on bqte defterdarlık binasında müessesatı ziraiye mu
bayaat komiıyonuna mOracaatlan • 

Zavi ihtisas vesikBJ 
73 ~umara ile 31 kanuıı 

927 tarihınde 

Tıp Fakültesi 
seririyah cil
diye ve efren
ciye müderris
liğinden almış 
olduğum ihtisas 
vesikamı zayi 
ettim. Bunun 
nüshayi sani
yesini alaca-
ğımdan eskisinin 
mış olduğunu ilan ederinı· 

Dr. Asım Kerı11t 

Be) oji;lu İstiklAI cı 
Olım paııııjı ~ 

KİRALIK KAGİR fi~ 
VE l)ÜKKAN 

1 Beşiktaşta Akaretlerde 5fJ 
maralı hane ile 1 - 3 nu~ 
dükkan biJmüzayede icar ti'. 
ceğınden şehri halin 1.~ 
çarşamba gününden iti 1. 
yirmi gün müddetle aleııf ~ 
zayedeye vazedilmiştir • · J 
olanların ve daha ziyade ~ 
mat almak istiyenlerin dl6ı 
yedinci çarşamba günll ~ 
üçe kadar mahalli mezk~ 
numarada mütevelli kaydl.,,.I 
lığına yevmi mezkôrun ~ 
üçünden on beşine kadar , 
bul Evkaf müdüriyetinde -1' 
encümenine müracaat e~ 

[zunküpı·li hayvan 1' 

eşya panayırı 

Uzunköprü Belediyesinden: 

ilı\n olunur. 

Doktor 
İhsanŞü1" 

Sinir hastalıktan müıeh,..,.a 

• Cuma ve pazardan maada 2 del yl 
kadar Tcpcbaşı 73. Tel. f3e 

862. Kadıköy 49 

Enııı İ\ret sanÖ1 

rnlidiirhiğünd~ 
Sagiran Vecdi ve Ali e 1 

lerin 19738 ikraz numaralı 1 
senedi mu~ibince Emoiye~ J 
dağından istikraz eyledikl~ 
lağ mukabilinde Sandık 'j 
merhun bulunan OrtaköY 

1
1 

zin sokağında eski 17 • 1 
23-25 numaralı ve 94 arta' 
sa üzerinde mebni üç katt: 
ret üçer oda, birer nıutf / 

kuyu, bahçe ve müşt~ınil~ 
ireyi havi iki hanenuı ;/ 
vadesi hitamında borcun l 
memesinden dolayı satıl~j: ~ 
rılarak 780 lira bedel ıl t'~ 
terisi namına kat'i karat'~~ 
miş iken bu kerre yüıde ~~ 
ile başka bir müşteri ~ 
müzayede bedelini 858 ~ 
iblağ eylemiş olması +9,ı r( 
mezkur iki h~nenin 26- Jıi I 
'h' .. d f .. .. nıuıde"' ~" rı me musa ı onu ıtJO?:ıl 

martesi günü tekrar soıı el~J 
desinin icrası ve rnu•;r.~ 
ikmal ı mukarrer buluıı7 ~ 
talip olanlarm mezkilt d,r ~'' 
hayet saat on beşe k• 1110...,.

dık idaresinde hazır bll 

~~ ilan olunur. ~ 
mes'ul Müdür Reft1' 


