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Ha1ta1ıık i11dvemizi mut 
Gazi Türkiyesi 

Bir Fransız edibi İsmet Pş. 
ile neler görüşılıüş? 

"Zafer, elde tutulan cam mamulatı 
gibidir.,, 

aıt beıkeların hüsnü nazarım kazanmak i9in 9•htmıyoruz 1 
Memluketin menfaatinden batkı dütüncemiz yoktur 

da Türkiyenin sarfettiği içtimai 
himmet ıamam hazır müfekkire
sini en ziyacie dütündilrecek va
kıaJardandır. Biz kendi kasırga
mııa kapılarak Türkleri ihmal 
etmiyelim. "Loti,,nin sevdiği Türk
ler son ıö;l;rini söylemediler. 

'3m~ı Pı. aileşinin 
. M~a~11daki evı 

k..:~~anaız edibelerinden Madam 
· ~~. Raje ahiren Gazinin Tür-
. ~ı . namı altındct: bir seyahat 
'( .ası neıretmiştir. Bu hatırat 1 

. )G~ı Türkiyeyi bitar'afane ve bü-
t~~ ·bir tetkik kuvvetile geze
\ld hakiki ~e sa~imi intibalar 
eli e etmiş olan bir kimsenin 
'it lld~n çıkm!ş olduğundan ayrıca 
Mllnıağa şayandır. 

' adam Noel :Rojenin eserımn 
, ltıda Fransız sabık ricalinden ):l •kademi azasından '·Gabri
,, Hanoto,, nun bir methali 
'-' l'dır.Fransa edebiyat aleminin 
~ lllübim simalarından oJan 
~.0to, muharririnin Türkiye· 
"-

1 .~yahati esnasında ne gibi 
,;:ıh tamıka çalıştığını hülasa 
~: k anlatbktan sonra diyor 

h:l'tırkiyenin atisi hakkında fali 
ı Yır 
Q'aı • o arak mevcut unsurlar 
,:ı~eridir. Evvela herşeyden 
~ •ddenı Gazi bu büyük üs· 
tlıthı11 Yanında çalışan bir ekip 
lAI~ t~er zümre. Diplomatları-
,,, b~tediğini bi en bir adamın 
t~. ır tabsiyet oıduğunu gös
~itiıı1~ o!an İsmet Paşa gibi 
itıtt~ı sınıf rical, barsimizden 
"-tı e Yarıyacak bütün mallı· 
"-tltt Av~pa Dariilfünunlarında, 
dt teplerınde, tekniklerinde el· 

t Qf 
~ .. • 11 olan birçok gençler ..• 

ı..:: .. ıa k' ~ ' e ıp, münevver tabaka 
l''-k ~l~ez, bir de millet ister. 
Miırer lllilleti cihan şümul bir 
'-~ 1 

olan esalet ve izzeti 

. ' . 
Gazinin şu sözlerini hatırdan 

çıkarmıyahri:l: · 
0 ;fürkler, babalanmn ka;b'et~ 

tikleri asırları birkaç ıeiıede 
kazanmağa azmetmişlerdir.,, . 

* M. " Hanoto ,. nun mukaddi-
mesinin f U , birkaç parçasını 
naklettikten sonra muharririn 
Baıvekilimiz ile olan mülikab 
hakkında yazdığı satırlan alı

yoruz: 
"İıınet Pat• dedi ki : 

- Zafer elde tutulan bir 
cam mamulata benzer • 

Bize doğru egilmiıti. Narin 
ellerini ihtimamla bir şey ·tu
tarmış gibi germişti. Devam etti: 

- Pek kıymettar, fakat, 
kınlmıya pek müstait bir şeydir. 
Elinizde hıtarsınız, düşürürseniz 
parçalanır. Sonra felaket telifi 
kabul etmez. Tahrip olunan bir 
şeyi bir daha yapamazsınız. 

Tebessüm etti. T ebessümii 
bütün şahsına yeni bir gençlik 

(""";~"~'IT"";: ...... ;: .. ;~"·"J MaırıiBell e ıııı üldka t 
) müsabakası ( 
~ i 
i Burada gördQğilnilz talih ! 

San'atkar kadın yol intibalaı·ını ve 
tasavvurlarını anmatıyor 

=-=-=_: ... = müsabakasına ait kuponu ~-;-== 
kesiniz. İçerisindeki numara Ankarayı nasıl bulmuş ~. 

§ yerine elinizdeki gazetenin % Marie Beli 
~ başlığındaki numarayı dık- ~ geldi. 
= katle yazınız. Altına ismi- = Dün Kadı
i nizi ve adreainizi ilave edi- J köyünden ge-
1 niz. Nihayet bir hafta zar- ~ len 14 vapuru 

-~_:_:_:=== fında Vakıt idarehaneaine :_=_=---~== yolcuları, Hay
yetiımek Üztoe aüratle pos- _ darpaşadan bi-

€ taya veriniz • Bu suretle ~ nen bir kadı- . 
'i matbaamıza gelecek numa- j nı görmek için 
f ralar üzerine bir hafta sonra } kimilon ayak
~ kur'a çekilecektir ve birçok § landılar. Bu 
= 1:. 
~ karilerimize hediyeler veri· :§ kadın, Anka-
~ lecektir. Yalnız müsabakaya ( radan henüz 
~ iştirak· edenler yarından iti- · ~ gelmiş olan 
~ baren bir hafta gazetemiz· ~ Marie Beli idi. 
' de neıredilecek kuponları j Rir çok kimae-
€ da tophyacaklardır. ~ ler Fransızca bil-
= f diklerini gös-
5'11111ııı111ıı11111ııı11 111111 ııı1•ııı,1111ıııııı ıı111ı ı•ııııı111,,ıııııı111111ıııııı~ termek için: 

Tali mfisabakası 
kuponu 

No . ........................ ·-···----

- Hakikaten 
«Belle - güzel• , 
diye pek ye
rinde bir yanlaş 
yapıyorlardı. 

I 

\l 

Adr(!J .............. ....... . ................... · -····· 

imza"----........... .. 

Marie Beli için 
u Beli -gü~el ,, 
demek kafi de
ğildir. Filhakika 
F ranıız artistler- . 

Mari Bel Havdarpa,a utawonunda 
kendisine verilen çiçekler arasında 

hali verıyordu. Oun dınlerken 
gözümün önüne İnönünde zaf~ri 
hazırlarken aylarca yaşadığı 
beyaz evin odası geldi. 

Her akşam odanın altı penc~
re ~iniJl birinden iyilerek Türki
yenin mukadderatının kararlaşa
cağı vasi ve boş yaylayı gözdeiı 

[ Alt tarafı 2 inci sa_yıfamızdadlr j, 

den biri kendi-
sine "Divine-ilibt,, diye bitap 
ediyordu. Maamafih bu artistin 
erkek olduğunu ilave edelim. 

Marie Beli, "gece bizimdir., 
· filminde gözüktüğünden daha 

çok güzeldir. Filmde göründüğü 
kadar toplu da değildir. 

" Bütün geçtiğimiz yer· 
===:;======:::;=================,,...;:ıı-== 

lerde çok iyi bir surette ka..,. 
ıılandık ; dedi, Ankaraya gel
meden evvel Mısır, Suriyedcn 
geçmiştik. F evkalide bulduğum 
Ankarada ise daha iyi bir su• 
rette karşılandık. Ankara bize 
bir de sürpriz hazırlamışb 1 

TOrkocağı tiyatrosu. Bu tiyatro 
çok iyidir, ve bundan modern 
bir ıey Pariste bile yoktur. 

Yalnız, biz, orada bu kadar 
iyi bir tiyatro bulacağımızı zan
netmediğimiz için dekor getir• 
memiıtik. 

Bunun için Melo, Sigf rit gibi 
asıl oynamak istediğimiz piyes
leri oymyamadık. Maamafih oy
nadığımız piyeslerin fena oldu
ğunu söylemek istemiyorum, 
bilakis bunlar da çok iyi piyes
lerdir. Tiyatro pek kalabalıktı. 
Reisicümhur Hz. ve bütün res
mi zevat gelmitlerdi. Biri mati
ne olmak (izre üç oyun verdik.» 

Vapurun güvertesinde, arka 
tarafta, bayrağın dibinde konu
şuyorduk. Etrafımızı bir meraklı 
çemberi çcvirmiıti. 

Ha\kın güzel artiste olan ali
kası çok fazla idi. Marie Bell 
bu halden çekinmiyor ve tabir 
bulunuyordu. Esasen Mari Bell'de 
çok büyük bir samimiyet vardır. 
İnsan, onunla konuşurken, ken
dısini annesinin, kız kardeşinin 

ve idealindeki kadının yanında 
zannediyor. 

- Yeni film yapacak mısınız? 
t~k ~~n b~t~a atiye ümit ve
~: f d ier ıkı vasfa daha maHk
"lt ,~ •k&rlık fikri ve aaburane 

' Ilı .• 
~ i ~tabın Franaada intiıarı 

( Bu ıavhadaki Sal.thatHnl Byvubinin re$ml o devrede yapılan 
bir mlnvaHlre ·g6re yapıma ıştır 

- Gelecek sene Amerikaya 
gideceğim. Bıraz da Komedi Frao
sezde oynıyahm. Bu sene "la 
belle mariniere,, isimli bir film 
ibda ettim, onu oynıyacağım. 

~ ~ oldu. Bir milletin kendi 
~ 0 eski Anadolu topra
~ _1Gkaelmeai bizim için bir S. ibrettir. 

°')et •emleketinin hududun• 

. 

Bu emsalsiz tefrika bti~ün 4 üncü 
sayııtada başlıyor Mu~a~::rı: 

- "G ece . bizimdir,, filmi halk 
tarafından çok büyük bir rağbet 
kazanmıştı. Sizin burnya gelişiniz 
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Torpitolar 

1Takern mahke1nesinde ı 
1 

VA 1 iT ın e graf ve tel~fon haberler· _J 
bzı davaya dePanı edildi 

Türk-Fransız muhtelit mahke
mesi dün bazı mühim dava 
rü'yet etmiştir. 

Bunlardan biri harpten evel 
Ogcst Norman şirketine 150600 
lsterline ısmarladığımız torpitolar 
davasıdır. Şirket şimdi bunların 
tarafımızdan alınmasını ve ayrı
ca tazminat verilmesini istemek
tedir. Dava karar için talik 
edilmiştir. 

Diğeri Vandövr 
tirketinin Adanada 
fakat harp çıkınca 
çiftlikler davasıdır. 

ve Leseps 
tesis ettiği, 

işletemedıği 

Şirket htikfimetimizden 20 
milyon frank istemektedir. Türk 
ajam tiOn ademi selibiyet nokta
aında urar etmiş, dava diğer 
tarafın cevap vermesi için ta lik 
olunmufbır. 

Kadın birliği 
Yeni belediye kanunu tasdik 

edildiQi gün tezahürler 
ycpaoak ! 

Kadınlar birliği belediye ka
nununun Reisicümhur Hz.nin tas
dikine iktiran ettiği gün Taksim
de Gazinin abiJesi önUnde mu
azzam tezahürat yapacaktır. Bu 
tezahürata kadm'ar birliği azası, 
darülfünunun kız t::ı ebe.eri ve 
kız mektep talebeleri iştirak 
edecek er ve nutuklar söylene
cektir. Bir:ik müsaade için dün 
v.tayetc müracaat etm'ştir. 

Tezahür" t yani gün Ankarada 
da yapı'arak ve ayni gün her 
sene tezahür t tekrar edılecektir. 

münaseı el .c tekrar gösteriliyor, 
gidip görecel: m'siniz? 

- Garip, fakat bı.mem ne
den sinemada kendimi görmek 
istemiyorum. 

- Me!o piyesi için b' r çok 
dekor lazımdır, fazla sahneler 
var, bunun ıçin ne yapacaksınız? 

- Qckorl~rımızı beraber ge
tirdik. 

J;t 

Afet H. 
C.Halk Fırkasına 

kaydedildi 
Ank .. ra, 2 (Telefon) - Halk 

fırkasına ilk kadın aza olarak 
Ankara musiki muallim mektebi 
muallimlerinden Afet Hanımın 
kabul muamelesi tamam•andı. 
Afet H. yann Türk ocağında 
kadınların intihap haklarına dair 
bir konferans verecektir. - -

Devlet şurasında 
Ankara, 2 (Telefon) - Şura

yı Devlet Deavi dairesi teıkila
bnın kifayetsizliği dolayısile mü
temadi faaliyetine rağmen işle
rini başaramadığından teıkilatı
nın tevsfi için Şurayı Devlet 
kanununu tadıl eder mUhim 
bir layıha hazırlanmış,baş veka-
lete verilmiştir. Buna göre düa
vi dairesinde Fransada oldu~u 
gibi müteaddit heyetler çalı
şacaktır. 

• 

Ik ka n 
hakim 

Nezahet Hanım 
Istanbul aza mülazim
liğine tayin oluudu 
Ankara,2 (Telefon) - Hukuk 

fakültesi mezunlarından Nezahet 
Hanımın fstanbul aza mülazım
liğine intihabı yapılmaktadır. 

Kararname Ali tasdike ikti
ran ettikten sonra istanbula bil
dirilecektir. 

Bu suretle Nezahet H. ilk 
Türk kadın hakim olmak şere
fini kazanmaktadır. 

Amerika - Türkiye 
Ankara, 2 (Telefon) - Ame

rika • Türkiye ticaret mukavele
sinin tasdiki layihası meclise 
gelmiştir. • 

23 nisana hazırlık 
Dünkü içtimada çocuk haftası 
programı müzakere edildi 

Himayeitlfaldeki içtimadan bir intiba 

Dün Himayeietfal cemiyeti merkezinde 23 nisan çocuk bayramı 
için bir içtima yapılmıttır. Bu içtimaa cemiyetin reisi Şemsettin 

Bey riyaset etmiı, Maarif, Fırka, Kolordu, Anneler birliği, Türk 
ocağı murahhasları hazır bulunmuştur. içtimada 23 nisanda baılı
yarak bir hafta devam edecek olan çocuk haftası programının 

tanzimine başlanm°ıştır. 

iktısat vekili 
Dün Adanaya ha

reket etti 
Ankara, 2 (Telefon) - iı . tısat 

vekili Şakir B. bugün Adanaya 
hareket etti. 

Yeni layihalar 

J)iin JV/.. Nl eclisine 
sevk edildi 

Ankara, 2 ( Telefon ) - Ai
datlı icra memurları kanun layi
hası ve icra haciz tarif esi kanu
nu, mülki ve askeri tekaüt ka
nunu bugün heyeti vekiJede 
müzakere ve kabul edilerek 
meclise ıeYkolunmuştur. Tekaüt 
kanununun bu sene meclisten 
çıkarılması mukarrerdir. 

Ali mektep mezunları 
için yeni bir kanun 
Ankar, 2 ( Telefon ) - Na

fia vekileti 4 seneden fazla tah
silli ili mektep mezunlarının 
barem kanununun 1 O uncu de
receıinden devlet memuriyetine 
alınmaiarı hakkında bir kanun 
layihası hazırlamıı, batvekalete 
vermiştir. 

Barem kanunu ili mektep 
mezunlarını 11 inci dereceden 
kabul etmektedir. 

Yeni Alman başvekili -1neydan okuyor 
Berlin, 2 (A.A.) - Baıvekil 

M. Brunning Rayiftagda proğ
ra mının ademi kabulü ta!cdirinde 
meclisin feshedileceğini söyle
miştir. 

·~--nketiı11iz 
,,\·. . 

Her erke§e göre kadın nedir? 

. Kadınlar niçin 
yaratılmıştır? 

Yarın HdsevinRahmiB.in 
cevabını neşredeceğiz 

Fransanın çok kıymetli birin
ci derecede jön prömiyeJerinden 
olan «Char!es Boyer» ile görüş
mek maalesef mümkün olmadı. 
Çünkü vapur köprüye gelmişti. 
Ne de çabuk geldik. 

Bu seneki çocuk haftaaının daha muntazam ve eğlenceli olması 
için çalışılmaktadır. Cumartesi günü Fırkada mütetekkil ihtifal 
heyeti de ayrıcana bu hususta tanzim edilen programı tetkik JI 
edecektir. ---------------'! 

UTAM~A ...... 
VA ı ın teı.rıKu~ ... J.'"' ~ 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
geçerek usta'ık!ı vurgunbrla gene 
bir haylı paralar çarpmış yapış
kan bir cin göz .. şimdi muteber, 
ciddi gazetelere } an .. ştırılmıyan 
bir sabıkalı .. 

Müzahrafata giden sinek gibi 
koku alarak T ese.ti yurduna 
kapağı atmıştı. 

Biri dişi ihtiyar, öteki deli
kanlı çevik bu iki tazı yurt hi
sabına vak'a avları arkasından 
koıarlardı .• Gene Şahap bir 
elinde kalem öbüründe muhtara 
defteri bal alacağı çiçeğe bir 
kerre yapıştımı bütün özünü 
emmedikçe bırakmazdı. 

Binlik Mestin az Fer hatla şirin 
faciasındaki cadı gibi hulul et
mek istediği esrarın kahraman
lanna mürailikle çatar, kendini 
birçok haksızlıkların mağduru 
bir zavallı halinde gösterir, za-

mand rn ahlaktan, siyasetten her 
şeyden şikayetle taşar, boşanır, 
ağlar. Çıktığı sahnenin makamı
na göre icabederse güler, gQl
dürür, yaşından hiç umulmaz 
fıkır fıkır bir kadın olur. Genç
liğinde güzelliği, fettanlığile, 
kocalığında tezviratta çok can
lar yakmıı, fakat onu bir külünk 
darbesile ahrete gönderecek 
F erhada henüz tesadüf edeme
mi~ti. 

Binlik bir gün romatizmalı 
bacaklarının üzerinde dinlene 
dinlene teselli yurdunun merdi
venlerinden çıkarak hempaları
nın yanına girdiği vakit çoktandır 
sahneden çekilmiş büyük bir 
sanatkarın tekrar görtinUıl\ gibi 
hararetli alkışlarla kabul olundu. 

Bir yumuşak koltuğa oturttuk
tan sonra Avüsselah sevinçle: 

Nerede kaldan kadınım? .. 
Bu kadar zaman bizi yakadan 
silkmek olur mu? 

Binlik dolgun nefeslerle yor
ğunluğunu boşaltmağa uğraşa-' 
rak: 

- Ne olacak, kocakarılık ... 

- Deme öyle canım... He-
nüz çok gençleri perrendeden 
atacak bir beceriklilikte olduğu
nu bize temin ettirmek için mi 
öyle söyıüyorsun? 

- Gözüm artık becerecek iş 
kalmadı. Evvelden onu bunu 
utandırıp onların hicaplarının 
yüz suyundan biz geçınirdik. 
Artık utandırmak zorlaıtı. Sôy
le bana bakayım timdi han
gi fey ayıptır ?.. Kumar mı ? 
İşret mi ? Çalmak mı ? Soy
mak mı? lrzasızhk ahlikıızlık mı? 
Onları utandırmaya uğraştıkça 
kendim büsbütün rezil olup yer
lere geçiyorum.. Benim gençli
ğimde kıyamete yakın bina ile 
zina çok olacak derlerdi.. Zina 
rabbime sığındım serbest hay
vanlar derecesine vardı ... 

Ali Safder - Zinayı hicivde 
o kadar ilui gitme.. Bundan 

sonra büyük bir zevk hissin kal
mamış olduğu için böyle söylü
yorsun .. 

Binlik - Yavrum korkma 
benim zemmimle bu iş geri 
kalmaz meşguliyetiniz de daim 
olunuz.. Zaten şimdiki gençlerin 
bundan batka ne kirları var? 

Durunuz. Lakırdının alttarafını 
bana kaçırtmaymız. Binaya ge
lince azaldı. Fakat şöyle Şişli, 
Tcşvikiye, Maçkaya doğru gidi
niz. Muazzam apartömanlar ku
ruluyor... Herbiri bir kaç yüz 
bin liralık.. Arbk öyle dört beş 
oda1ı evlerin yapıldığı yok. Aııl 
halk kUtlesinde harap evinin 
eski kaplamalarını değiştirmeğe, 
kümesini tamir etmeğe mecal 
kalmaqı. · Kazanç namına yüz 
binlerce liralar vurabilirsen vu
rursun vuramazsan aç taksir 
sürünürsün.. ~unun ikisi ortası 
görulmiyor .. 

Servet halktan çekile ç~kile 

zenğinler denilen diğer bir zllm
renin kasasında toplanıyor ... 
Onlara bu varlığın çekirdeği 
babalarından mı kaldı? Hayır 
Efendim.. Çoklarının vaktile 

ÜHZİ lürkiyUİ ,,,,,, 
MIJM@PM mr1-----•-"'."' 

C'::ıtı:ıı..ırı 1 irıcı sa,ıfamızdııdır 
. · N'h b. ' od•• geçırırdı. ı ayet ır akşaffl 

. d . d "' ınsilm en zıya e sevın ren, , 
kendi ifadesınce en kırı ın&f 
müstait o an şeyi, ıaferi getirdi 

O vakitten itibaren zaft 
düşürmemiye gayret etti. "~ 
zan,, a ~ötürdü, ve beyneJnııl 
bir konferansta, bir sulh 01tı 
hedesinin dolaplarından kurt• 
mıya muvaffak oldu. 

Şimdi ise yeni Türkiyenin İ 
yasına çalışıyor. Mustafa Ke 
ve Fevzi Paşa ile kahramanı 
dukları hariku 1ade hadise ool 
için bir mebde idi. Ayni ar 
ayni sebep ile daha mühin:ı 
ferlere giriştiler. İsmet P 
tebessümü bıraktı = 

- Daha yapacak çok ıeY ~ 
Pencereye döndü ve 1 

doğan şehre bakarak de 
etti: 

- A hl beş sene işte .. 
rayı beş sene sonra görseoiı-' 

Bet senede tekemmllle dt# 
ıehrin alacağı hali tasa vvut 1 

diyor ve o istikbal ıehrinin hl 
line tebessüm ediyordu, t 
etti : 

- Daha yapacağımız şey i..l 
Çiçekli bahçede yüriiyofO""; 

İsmet Pı. muhabbetli bir D 
çiçeklere bakarak: 

- O kadar ihtimamımıza rJ 
men soğuktan zahmet çektU~ 

Arabaya bineceğim 1JP' 
başvekile dönerek dedim ki: t.i 

- Bir ecnebi gazete llJll' 

biri size: " Türkleri nasal ~ 
edeyim.,. diye ıormuı. SJJ" 
olduğumuz gibi.,,cevabını ,,err/ 
ıiniz. Bu doğru mu? I 

ismet Paşa tatlı tatlı f!!~ 
gözleri parıldıyordu. f ılP~ 
tamamen ifade için kelirOe 
üstünde durarak dedi ki: 

- Evet.. biri bana bu 
sormuştu... Biz baıkaJannıD .'ol 
nü nazarını kazanmak için V"'~ 
mıyoruz. Elimizden geleni .1'~ 
yoruz. Memleketin menfaatiO f 
başka dütüncemiz yoktur.. I 
den bahsetmek istiyenler~ ~~ 
ziimüz budur : Bizi olduğ'O"' 
gibi tasvir et.inler. 

~ 

Matbuat cemiY 
Matbuat cemiyeti heyeti ~ 

miyesi 11 nisan cuma gOD~ 
tat yıllık içtimaına aktece~ 

__ ;111 "I 
servetçe ne yediklerini beı--. 1 
dar sen de bilirsin, atelıi~ 
bilir, herkeste bilir .. San• ~ 
bana hiç.. Eski darbı 111 ~ 
göre kıyamete kaç giln k 
ğını var sen hayal eyle .... _tfj 

Suduri şakadan bir cidd~ 
- Muhterem nine kıyalll 1'.tf 

bahsetme .. Biz senin gibi .b• yl 
doymadık. Biz daha gencıs-
şamak istiyoruz.. J' 

Binlik - Kıyamet dedi" 
o birden bire hemen ko~ ~ 
mez. Çocukluğumdanbetl P''; 
rim. Ha koptu, ha . aıo 11~ 
derler.. Bu dünya aeJ1111 Jıf: 
gibi daha sayısız inaaol" ,Ji.,e' 
tir... Hayattan doymak• ~.,. 
ona hiç bir yaıta do)' .... dl'" 
Doydum diyenler olur: ~ 

Avnüsselih - Ukırd~ 
meyiniz. Bırakınız M • ~ 
h . ttıtl• a liksızhkları tenkıt e 

nomiden bahsaçsın... /,. 

Binlik - Benim ek011f,ı'J" 
bahsaçmakhğım neye .,,J1I J 
Onu kasalan dolu ol • r . 
şünsilnler.. Bizim eli.oİ" 
çıkan paradan ne olur·· 

( 
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Tuhaf bir mesele 

Tevfik Paşa hangi 
Tevfik Paşa ? 

Eski sadırazam Paristeki ha
diseyi te~vir ediyor 

Son posta ile gelen Pariı 
lci ga:zetelerinden birinde eı-
'-dOsrnanlı imperatorluğunun ıon 
..... •razamı Tevfik Paşanın res
"'111 ·ı 
~ 1 e çok tuhaf ve ıayanı dik-k bir yazı münderiçtir. 
l'lld ancdan hudut haricine çıka
ta 1ktın sonra Pariste ikamet 
is t~ Prens lbrabim Tevfik paşa 
~ sakıt hanedandan biri 

Pariıteki terzilerden birine zev
ceıi prenıeı için yaphrılan eı· 

vaplarm parasını vermekten imti
na etmiı, İf nihayet mahkemeye 
dtiımüıtnr. 

Tevfik Paıa TUrk kanunu 
mucibince evlendiğini, onun için 
zevç ile zevcenin malları ayrı 

olabileceğinden zevceıinin bor
cunu tanımıyacağım a6ylemittir. 

Bu lbrahim Teriik Papnın 
eıki ve ıon aadırazam Tevfik 
Pqa ile biç bir mllnaaebeti ol
madığım bilmekle beraber me
ıeleyi bir kere de kendiıinden 
sormak istedik. Paıanın Bebek
teki ikametglhına mllracaat et
tik. Bize ıu cevabı verdiler : 

« - Pariı gazetlini biz de 
gördük ve güldük. T emk Pa
şanın ıon Pariı seyahati milli 
mücadele senelerinde Londraya 
giderken vaki olmuştu. Zevce
sine gelince o da Fransam:ı 
payitahtına 30 ıeneden beri 
gitmemittir. Resmin na1ıl ko
nulduğunu biz izah edecek 
mevkide değiliz. 

Sakıt hanedan azasından İb
rahim Tevfik Paıa iıminde bi· 
risini tanımıyoruz ! ,, -

2,000000 nereye gitti-?. 
A.danal; Metoz~deler bu vaziyete 

niçin ve nasıl düştüler ? 
Müessese sahipleri elyevm şehrimizde 

bulunmaktadırlar 

"danalı Metoz~deler tica
-~ retanesinin iki milyon 
~ "erdiğini, bu hadisenin bil
\ a Adana piyasasında şedit 
~~ buhran tevlit ettiğini dün 
~ C\'\'elki günkü nüshalarımızda 
:11tık. 

)\ tlozadeler kimdir, ne it 
'~~rlar_, bu vaziyete nasıl düı
l'ti ı:dır? Bu hususta söylenen-

J.t Yd ediyoruz : 
~~tloıadcler ilç kardeştirler. 
b')J •n, F azıt ve Raif Necdet 
~ltıı~ Tesalya mU~.adillerinden 
'""' l u iiç kardeş llç dört sene 'd llıcmlekete gelmi~ler, el
~~-1c tki muntazam muameleli 
"e '( a mukabil Adana, İzmir, 
"il) lradeniz sahillerinde bir 
~l 011 

lira kıymetinde mülk al-
ltdır 

b llı.ınd . 
~}' I an sonra Raif Necdet 
l't F stanbulda kalmış, Osman 
tek ll2:ıl beyler Adanaya gide
bt)lt Suphi paşa zade Abidin 
aler·ı ortak olmuşlar, pamuk 
L ne t' 
~lıııtı ıcaret yapmıya baş-
ıc_d, ~rdır. Son büyük hadiseye 
L r lf} 
~ Ab· .er sızıltısız geçmiş, hat-
~tfındıdın beyle 1929 senesi 
bi._ li a Yapılan işlerden 200 
tit, 4;• k~r edildiği söylenilmiı
"'Y~ b.ılhassa bu kuvvetli ri
'lcip A.d ki nıalfım hadiseyi müte
t'"lit t a?ada derin bir hayret 
'-1ity0n ~nıış, Meto zadelerin iki 
ltıbetr.. . orca girecek kadar ne .. gı . .k . 

J>le I rıştı lerı ve hangi se-
~ ... .; .. et":tarar ettikleri sorulmuş-
lh: u un m 1 k . ~ cd em e et pıyasasına 

ecek kadar büyük olan 

bu zararın sebebi nedir ? lki 
milyon nereye gitmiftir ? Bu 
noktalar bugün henüz meçhul 
bulunmaktadır. 

Bilinen tey Metzadelerin 
ma!Jarmı ipotek ederek Oımanb 
bankasından 800000, Banka ko
merçiyaleden 400000 lira alma• 
]arı, şuna buna borçlanmalandır. 
Hadise İstanbul borsaıına mu
kayyet bulunan Raif Necdet 
Beyin malum ıebeplerle Borsa
dan ihracını müteakip patlak 
vermiş, Osman B. ticaretane-
nin defterlerini alarak Istanbula 
gelmiş ve bütün müracaatlara 
rağmen Adanaya dönmemiştir. 

Bundan sonra iş ceryamnı ta
kip etmiş, Metozadelere ipotek 
ettik eri mallarından 200000 
fazlasile kredi açan Osmanlı 
bankaJı Adana şubesi müdllrll 
M. Jüstini azledilmiş, ve Ban
ka kommerçiyale de ticaretanenin 
iflasını istemittir. Osmanlı ban
kası azlettiği müdüre neye bu 
kadar vasi kredi açhğını ıormuş, 
müdür Osman beyin borcunu 
ödiyeceğine dair çocuğu üze· 
rine yemin ettiğini söylemiştir. 

Osman bey elyevm tebrimizde 
bulunmaktadır. 

( ÖLUıVI ) 
Askeri muayene komisyonu 

reisliğinden mütekait Beykoz ta
bakane fabrika1ı memurların
dan kaymakam Hilıeyin İlmi B • 
vefat etmiş, Sanyer mezarlıj'lna 
defnedilmiştir. Allah rahmet ey· 
lesin. 

lf- Sudurdan Çcrkeı ıeyhi 

Istanbulun hayatı ! 1Bağlarhaşındaki cinayetin 
1-lava gazı fenerlerı h k . b J d 

Caddelerde ıenelerdenbc:. 
battal duran bava pn fenerleri 
yerinden söklllmekte, toplattı
nlmaktadır. 

Kuzu sahsı 

Kuzu mevedab ıon günlen 
bilbaaa arlmlfbr. 

Kuzu ıllrüleıi tarafından dol
durulan muayyen buı cadde ve 
meydanlar hararetli allf Yerişlc
re sahne olmaktadır. 

Kimsesiz çocuklar 
f!'Fi$;" 1 .,. p:; ........... -

ı. 

Ş~hrin kenar mahallelarındeki 
tozlu ıokaklar kendi keyiflerine 
bırakılmıt terk edilmit çocuklar
Jarla doludur. lıte bunlardan 
bir tanıi Bu böyle olmalı mı ? 

Falih Rıfkı B. 
Beynelmilel ajanslar idare he

yeti azasından olan Bolu meb ' -
usu F alib Rıfkı B. heyetin içti
maında bulunmak üzere bugün 
Berline gidecektir. 

Ameli hayat mekte
bindeki sıı istimal 
Kız Ameli hayat mektebindeki 

ıuiistimal mesele!i mektebin 
hami heyeti tarafından mahke
meye verilmiştir. 

zade Kazasker Tevfik efendi 
kerimesi ve Bağdadi Kamil Bey 
baremi Didar Hanım müptell 
olduğu hastalıktan kurtulamıya
rak dünkü çarşamba günü irti
hali daribeka etmiftir. Cenaze.i 
bugUnkü perşembe günll öğleden 
evvel Bakırköyündeki hanelerin
den kaldırılarak mahalli mezkOr
daki makbereaine defnedilecek
tir. Cenabı bak kendisine rahmet 
ve ailesine sabırlar ihsan bu· 
yursun. 

mu a emesıne aş an ı 

Arslan idamı 

müstelzim katil
den maznundur 

SeraJker Ra~ii P1 .nın f orunu 

Ulviye H. la hem~irelerinin 

doğruyu 56vlemediklecl 

iddia olunuyor 

fstanbul ajn ceza mahkeme
sinde dün öğleden ıonra mil
.un bir katil davasının rU'yetine 

Ulvipe H. 

başlanmııtır. 
Vak'a, ki

nunu1aninin 21 
inci çarıamba 
gecesi ÜıkU
-:!arda Bağlar
baıında ol
muş. Arılan 
isminde blr 
adam, evvelce 
bir müddet 

,..ortaklık ettiği 
bakkal T eofa
nı teammlitle 
öldürmek ten 

maznun bulunuyor. T eammnt 
sabit oluna, cezası idam.dar. 
Katle sebep olarak da ortaklık
tan ayrıldıktan ıonra bir türlll 
halledilemiyen alacalc, Yerecek 
ihtilifı gösteriliyor. 

Davada merhum aeraıker Ra
ıit Pı. mn torunu Ulviye bamm
la hemtireleri Muzaffer ve Ze· 
kiye hammların doğrusunu ıöy
lemedikleri iddia olunuyor. 
Vak'a ieceıi, cinayetin itlendiği 
saate tesadüf eden .zamanda 
Arslanın kendi k<>ıklerinde bu· 
lunduğunu söylllyorlar. Bu ıeha-

Ziraat bankası müfet
tiş muavinli~i 

Ziraat bankası mllfettit mua
vinliği için bir imtihan açılmıı 
imtihana 14 genç girmittir. im
tihanlar Ticaret odası salonunda 
yapılmakta olup bugtın de de
vam edecektir. 

.n.iıtllden masnnn Arslan 
detler, başka ıehadet, delil ve 
emarelere mUbayin olduğundan, 
Dç hemıire :- '"'yhine de dava 
açdmııbr. 

Davacı ve
kili, cinayetin 
Arslan tara
fından huıu
met teslrile 
itlendiğini ileri 
ıürmOı, Ars
lanın Hanım-

lann itini gö
ren bir adam 
ol<hağunu ve 
bu hizmet, ta
nıııklık dola-
yııile onu bi- Huuı/fer H. 
maye ettiklerim, hakikati söyle
mediklerini kaydetmiştir. 

Reiı H~ıan L6tfi B. , Anlam 
isticvap etmit, Arslan, «Teofam 
ben öldürmedim ,. . demiştir. 
Maktul, &lftmllnden evvel alman 
ifadesinde kendiıini Arslanın 
vurdujuna bildirmiıtir. 

Ulviye H. , i.tfcvabında şu 
cevaplan venniftir ı 

- Şehadetim doğrudur. Ars
lan ata, seki:ı~' "n on bire kadar 
biıde idJ. -

Kendialnf bi
ze biraderim 
tavıiye etmif
tir. Namuslu, 
emniyetli adam
dır. Bazen .ifi
mize bakar. 

- Kendiıi, 
seldsclen on bi
re kadar hiç 
kötkten çıkma
dı mı? 

- Hayır. Zekiye H. 
Ulviye H. ııı 
... Lotfen sayıfayı çcvtrlnlz 

Verem mücadele cemi
yetleri tevhit ediliyor 

Verem mllcadele cemiyetinde dlnlt,IJ içtima 
Verem mücadele cemiyeti heyeti icl.real din toplanmış, iki 

saat sliren bir içtima yapmafbr. Bu içtimada Ankarada umumi bir 
merkez teşkili kabul edilmit ye bu hasıuta bir nizamname projesi 
hazırlanmıştır. 

Merkezi umuminin teıekklllllnden ıonra lmıir, İstanbul, Sam
ıundaki verem mücadele cemiyetleri ıube haline geçeceklerdir. 
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Vaziyetin hakiki manzarası 
Hnkumdle D6~u Umumi- ..,._etia kmm bltçelinden 

ye dayiwler YekiJl~n ara- yapmakta oJduğu ıimendiferler. 
ımda evvela 8eDe imza edılmit • pk · mlait pl'tllııl.ta Wrçok 
olan itilifnarw • taıbik ı nok- talipler çıkacak. Henüz fen eli 
taımdan ._ Ma zihur eden .letwit ota. aadmtuimiz 
milfkiUM '& ılw. • milşkü- hariçten gelecek sermayedarlar 
llt lowlil • sle yelli '- tes- tarafınd.a: ifleti&meie baılana
viye -- ....... w: n • iıtilif- cak ... • gibi sözler mütemadiyen 
••• ı · · • - c ' ' i ah- telow edlip d....,erdu. 
wıl ft fll'8lit • l 4' 'I ah- N•s'ıttf w,a sirea bmı 
YSI ft f8llil ••• ' 'i '-kla- J[ayri tabii eabap ile bu tahmin-
ra •ı•ı• a..et alhj ve ler tahakkuk etmemiftir. 
m fwW.• • wwwclle ... ule 1 - Birinci derecede gelen 
oi'Jsiwi iı.i u ' n• lh dar. 
.--. ·r gayri tabii sabep ıudur: Yeni 
Akai takdirde fikir ve muhake- tarifenin tatbiki dolayıaile mem-
meniw yanlat bazı istikametlere lekete birkaç sene zarfında 
dopa inbiraf etmesi miimkio- tedricen girmesi ilam pen 
dlr. ittıallt qyaaan birden bire 

Paria itillfı imza olunduiu ıetitilmif e1m.. ye ha halin 
mradaki ahval ve şeraiti pek iyi netiee.n.de blJAk bir para 
Mıtwlijmm.. O vakit heiliiıl yeni "'1lırammn me, f c:mtplt1m-. 
az • taifesi tnlJit ediU,-- 7 - llrillci I ~ılı 91 -e
._ Yelli t.rifenia tatbikinden dea~eri heftm ... lw '"ten 
... ·••• llirçok iyilik~ '-ek- ..,.. ~ - Am' 1 ın 
1 •iJ•&la. E"elce {40) milyon tnr çek yıerterilnıle fala J vur 
•aıclm m.et olan ı'lımllk Ta- ve fe

1
ez1111 fe'C f · · salı:ua 

lfdı! • ld miı i artacafı he- ıelmeai ft bu 1 • 4'1 · S di
.., ı a;ack Bu sayede d&yu- bmızm tenakus .. ili w llllla
• w ·;c taksitlerini Yerdik- diyatumzm ba ;I I ır -ar 
te. ...... a.n verfileria ajsbk- ...._ · 

5 v .... eaı. 

1-- •·• nk im kim bulunaca- 3 _ O.Wa - A ç sda 
lı da dUf&nDmyordu. Te Ameribda umumi bir fazla 

Dijrer &anttan o vakit Tlrki- iatimal bahram çdmmn ft bu 
7e1e ecnebi •ermaye.illia r•e- bulıramn memleketimizin ahvali 
aine llllllli oı.cak b..a- ilri R- iktiaadiyesi &zerinde tahripkar 
l»ep ı&atai&,mc:le: D.1Jm- •mu- tesfrat yapmua, yani 6teden 
aiye ve Aadoht ti'llle-..difer beri Tlr1dyeden mevaddı iptida
wleleriirin Wedilmiyerek mu- iJe .. .,.,.. _.. 1'aa ..-elti 
alltkta darmuL mem1eketferfn muamelef erini kes-

'Bunun için her tarafta: «Eier 
meaı. 

bir kere bu meselelerle halledil- Gaı•IJor 1d Pam itillfınıa 
mit olsa T&rkiyeye eaaebi aer· imam 9inllında ketif Ye talı-

• mayeai laarİçt• derJ.I akacak.. minl kabil olml)'llD tiir takan 
---=--====-=-=:m::::=--=--ı lmdinhr ,..ı Wr ..a,tıt daclu 
hemtireleri Muzaffer ve Zekiye el ';lir ve llu vazi,.t •tKe•i 
H. lar 4a .,.i tekilde ceYaplar ıla111k Dl,aw umamipe me
.. ·ıhr" tDitler dialerilrnipir. lea icin ,mi bir -..iye tuzı 
119'_. ala.bumHn A·•ısi- ara..k wweıti ..._. ola .. bcr. 
,_ Q., •ıh-ılnn Anlnı atil &u.nla berM1er Paris itilAfı 
...... t..wt ettijiai, Anlaı imu etli•e·if e&.a,dt timdi 
lnadiw-m .aıize bet kala kalı- çok iri olurc:la, dayenler vardır. 
..._ ...... u anlatm11, An- Şekil ibban1e 1»u temenniye ko
'- ftki'ninden birisinin bu layca lautce. if&ak edebilir. 
,.., & • H1Mede Teofana «Be- Fakat bir ele bunuD abiai dü-
91 Anla IWürdn, diıe kat'i fikamek ~•zamdar. Acaha bir 
..,.._ ••4P•i ortaya atmaa, buçuk, iki aene enel P.n. iti
mllddei umumi Cemil B. buna IAfı iaza eclilmeaaİf oluydı bu 
kaqı fU mukabelede buluamuı- ,On ne olacaktı ? 

Bize 6yle geliJW ki buılln 
aiçia iN -U.e&e,i -.. ettik, 
cliıenlerin çoğu o zaman u eter 
M. Gç .aene enel dlı-u amu
miye meaelesi halledilmit oluy
dı butone kad• hariçten mem· 
lekele ltir cok ecnebi ıerma
yHİ gelecekti. ,, ıeklinde tari
zatta bulunauklarcb. 

tur: 

- Mlddeı •BRlmt hazaranda 
Teofanın ifadesi ahaDIJf, .. Beni 
Aa9a 9Uldu,, d..... .... lu
tulmufhır. Arbk buna ne haceti 

Mimar Tal.in 8. tle Al'llaam 
bir ıene evvel Teofandan bahıe-
derken kendisine "onun be1ab1111 
.... Ne&.i ...... Pl-
ıl•• •." decliiW ulatmlfllr. 
il \üııae, 19Ç wakte kacler 

.......... o. ... taldt .... . 
11 ıhılle..,. • •ık• ..... .... 
•- •acllltlr. 

) ,,,.. .,,, ....., : 
VAKiT 

Kaid. ld (Pw) ititlfmı nk
tilMla -- et1•1 olmık ...We

tem ....... ·-- .. fllicteyi :t :::ı:.. 'k...1a1c1;..~~ 
kl,ıalll .... ı .&,etini ilpat et
•111•. Nalı.._ ..._. •i1e

tlmla Mil• •• -.- olan 
'-• 1-tieıll•:rJd a.. defa 
A-..,. w.r plip YUiJeti 
,..a•ı• tetk• .a.. laa•Uer 
•nldlleri ile Mlklmet aramada .... -·-.. .-.... ... • ..... • c•.,.. Mea •'ıakerat pyet 

~~adat':1 Zarlftye M-t .. ol • .-1 bir ha•• içinde terakki 
rfrtbeden 7efekat rlt8 " 1 •h· ve inkipf etmiıtir. Bu itibar 
~"" buıurulmu9t&1I' · ile bu meaelenin Türk ye için kabili 

CearJerfell9 k .... f TIU.. tahammlll, dayİn e r İç~ a İmkin 
dei umutnJ mue~; t ••~"' 

1 

derecainde fa.( b.r aureti 
LUCG.,OS Ehndlye ~•il •y hal!e bağlanıı..... hususunda 
müddei umumi Rh••vınlı§i 1 kuvvetli bir ümit L.. 111ektedir. 
tevolh !>uyurlllnwftur. __________ ... ___ .Ak. d Aa.c 

Tarihi bir halis harbı 
Türk mücahitleri Şanida toplanı
yorlardı • Büyük bir cinayetin 

intikamı ahnacakh 

Samda 
"Şarkın cenneti ve lsllm şehirlerinin 

gelini olan Şam, ~üller ve çiçeklerle sııs
JennW. oa• meşh .. ~l şehri 
yemyeşil bir yuvaya benzetmişti. Her 
,olda abu aular.. Şa.mın ınpra&mı sudan 
baditecet. 1* tep.& qa t • ...ıuta 
~ ..., ..... ilk el 1 f ' 'dlL 

Her lmfra ct.y ulw teiıM, ler. 
..ti b Hnlılra: ._. 9erill ..... •rin! 

- '-- = •' tli dıL P ' ' bos-Te _. A , _,.,. c . 
..... s- fl!larini. ta • ,.... gibi 
i1ııMa .. ,...._ ·yemyq1 Gm. tözün 
· •d ~ tıea JCIDretil Joı:clıl. l>ön 
..ım 1-gililıe h# 1 zi..a gibi 
~lltler &(iızinüi aq.ô. ll+*kat 
ti Cemet yer ~ ise. -...cbr, 
....m ile 18111 Şam ,..... 1epe-

sindedir. ,. J J 

En kıymetli lsrım aeyyahla
nndan EndelDsll tbni Clbeyrin, 
nakledeceğimiz hacfisatm TGkuu 
sırasında $am ıehrine ziyaretini 
anlatan famldan. iktibu eftiiimiz 
bu satırlar, o zaman .Şamm ip
DUft zevku tarap içinde yapdı-
,;,-., U:... • ~- L 1 "L.t •- a..-wıı.- .. - • --
ayle değildi. Şam aokaldan her 
t.rafta ............ _ 
W11er1e ça ..... , ..... 'M n w11-
.._ luc''I ı a taen 

~ *""' ... M dil'- lau
nda cilM' ;a. w '11;• bir 
lwp ~ L f ,... Bu 
.acalai"len. ..., w Tin: .m1-
ım.e ... •• • . c ·• • Jasrp K•• lcarianlnılr ._.. i&I. 

•K.-. Hw•6.ı•ila4ev-• 
....... 1 ............. 
- elli •ııftk • W. en 
kn l ç 9"' elen f• llirillin 
n' •i ıla ql& llali .... ICu· 
.... INwlcl .. a _, l'r•; 
"'' 1, ... al, dimi, il s.ı. laer 
mleuueyf, ller ni,, ._, mes-
cidi; elhasıl her yeri aoymUflar, 
camilerin kandillerini, pmclan· 
larm afll'IDlflar ; erkek. kadm, 
ıeaç, ihtiyar demiyerek bitin 
ahaliyi aldllnaOfleı; .a.teYıiler 
iç pn, iç F"- llllltemacli,_ 
kan dö.unllt. d&ktakleri kanlar, 

ıenelerce çalqmlf, fataıt •*uyi 
jliwd• pzt ini ' 1 Qftu. 
Ond • .. -- ... 
... .... -'en Sell .. ttin 1"' İfİ 

ndie.ı.a ı•• mit 
.. ... .,., ........ taı.khk 

•
4 ·....: c .... ,._ 
Sel&hattiafn 'bu llıfer'1 taam

htı ds h mabacla matuftu. 
ltemlW laer stln ha hamt.Har
la mqıaf oluyor, HillT ve Salip 
cidalini İJf Ye terefll bir netice
ye batfamafl m blylk emel 
bi&~ 

Setib.tfin ,._ .. ltuarhkla-
rile m8flld oldaltan •e hamlı
lmı hiraz daha llerlettilden IOD

n \onatma d8nv •e mecliahıe 
dnam eden llfmlerfe IOllMt 
et!mli. 

F abt SeWıattiDia ha ıeferld 
haml!fmcla, muuklcsldô, Wr 
bqkalak vardı. Onun faliyetia
de bqka bir humma, i*)ietiade 

.,.... Mr pddet ... çaa ""or
du. Gerp Seflhattin ppetll ve 
azimli bir adawb. fakat mma 
hu defaki halinde azimden çok 
leri tir imi.et 11 ,.,.. ...... 

..... ..w •yeli? •• Hu&u darp 
zeyki veya kq dalmıek iftiyala 
-- Aılllf Ç&UI S#t n• 
aoa elence iyi Ye ..Uapener bir 
adamdı. nkat -. t.tacalr 
harp bir halla laarhidi. Ba Jaaıp 
ıereftl bir neticeye baiJ•wnıua 
Sellbattinin bllttln bayab lıecler 

........ o- .. Sellbattin 
~ lanwetile vh111or ...... 

lla Mıbiai ••Vlll adiu;s .... 
ttlrerek namım •• ı«ıcla rk 
1 ıı, .... 

81tla Wllktini "9 ......, w 
m•• • mellılr.,,e ftkfeden 
we. .. MllDde Jine lıllla w 
tafi mcla mellf Hzifiyordu. Aca
ba bcmcm •bebl a.,a? 

Bmu bir kiaue btfed...,.._ 
du, fakat -- ketfet-ek ..... 
kil bir .,, dıniiWi. Gelli tlllih 
kitapluı ............. .... 
..... ,,., falmt tarilün - çek 

nünkü V alDt ta genç • 
U le.Al ,A911 Hamının, 

dınfarm befediyec;Jiği hakkı 
mOtalialan pzıliydi. 

imtiladce ~-
Laiı H - ._disindeD • 

gene a,.U bahis Ozerinde 
a6yliyen batka bir b 
h ... ttn. 

''! ..... y' t ''t' .......... ..... 
,. ı fır iz•= 

ı n pr. lıir ··--· 
t" +ı •··-•r ..... : ------·· an' ili es• •••ı .. 1 
ci 4 un fı 

W. nH--. 

lunmak 
bilm;,.cla ki bir.tle 
cilik teallte W ilıltiMH 
aWemiJeg bir mellılldlr. 

• Nisan' bah 
Elldd. bulup fap ..... 

miydi, kolay ml,A 
Mlemij•w; hkat ...... 
dırmua pek mllfldd oldu. 

DilÜI paeteleıi aç 
çehreümle te,,ealmte 
Mr merak, yalmt ta adile 
bir ...... lteım,o.G.. 
rime diyorlardı ki : 

- .. a. zhn•= biridit• 
kalım pzeteler rene .. 
..... ? 

• .,_ ve merakla 
açan oJmrucu c1otru b 
de bir plu Pli 
..pini ı liJWda. Y.ı.., 

Dilli ki Ilı ·• tanıdta M 
bcL.ı eledi lrh 

- Gallllet.deld ,.... 
berleri girince JalchN~ 

~-b ..... 
.. h..t.i ukwk M,a 

Anh1oım1a, ba 
tanrmm gtbe8 ime 1 """"' 
melı eaılia'ie ki. 
IJa .a.a lilİ8aDcla 

yere aerdMeri caetler lllafftın 
ederek ortahfı veba IU1IUfb. 
•vız bin mlsllmn ke6:1ik-: 118tıalLtlı• dol•arn anane IMma ı--------~ 

.... etmektedir. ten ftl yalmcfiler 1ınrslarmcla 
ynılclılrtan eonra mllteYIUerin 
elinde yiM bir 61 em ....... ,, 
bunlar ya memafaat ya ı.... ..,_ 
kile hayatta bıralalmlflardı. Sa· 
Hbln ba ••hft bhramanhldan 
blth bu clhlmleri irtikap et
tikten sonra papas&ann ilihlleri 
arasında Meaibin llhdlDI lrten 
taşlan, baş açık, yalın ayak 
öpmlltler ve mukaddes tehrin 
kurtulUfllDu tes'it etmiflerdi.. (2J 

MnslOmaalar .bu kah vakalen 
uautma11111lar, billaaua Trrkler 
bu ttıyler arpertici cmayetia ia
tikammı almağa ahdetmitlerdi. 
Zaman geçiyor, fakat bu lntika-
mm alevi .anmiyordu. Tarihte 
nadir göiiilBr yOkıek simalardan 
biri olan ve Mn.llmarünn na
zannda cihar yardan sonra en 
hllrmete llyık dinci-. aa,sJaa 
Sultan Nurettin bu maksat i51n 

ı b.111 CliM,ir H17 ........... ....._ 
2 ) !d..rt CIW.00. a-... -.lrae '" 

ı...u.au. 

911 mr kalbin bir lc&,ainde 
kanayan bir yara idı. Sel*battia 
bu yara11 kapamak ve bu llbrabı 
diadirmek icin her çareye laq 
VW'IDUf, fakat blll muvaffak ola
m•mlfb. Gln ıeVikse, 11ecleme 
bu yara _. be,u ftt temi& •
ayeaitai kanartaD hir lelle ltirniai 

::....!, • • • -vmyor ve JçamD Nn'Z1 unm""'•J-•-· 
du. Parlak t.niei s1i111eri b
battacak. ............. -.erecek 
cleıecede ,.a elaa. .a,& ve 
meziyetleri iDNmp cıılet lııala-

ıeclu bu bayak •"•• •••aep 
eden aar neyda7 

Bu ....;.,a alt lair laalliı ı ı in 
laatarua idi. 

Belki Jİnai ... 
S.llh•'*in. Elada lllen Ş... 
...... Ucee .wı. dl•ı• Wr 
klı6le ifincle WlLzna Amwli 

..... olu ···-- Wr .... tamflDJf ve onu aevmifti. z.hhı 
ftiılfam ...... İ ... il~-· Ye 

aaletDe temaylll eclea 1'11 
EncltlJGlte 1erlqea 
kabDeferln birine 
Adı Bedir di. 

Perşembe 

• N;san 
1930 



1'terhum dün ihtifal ile 
re defnedildi 
~erında nutuklar söylendi 
.. Eczacı ve Dişçi mektepleri 

~~dü.ru Dr. Server Hılmi Beyin nu·· ŞKUNL.. ER.· 3 
~ at ettiğini düo yazmıştık. 
A.~hunıun cenazesi dUn F atihtc Q l'- U 1 
1ıa:ay mahariesiodeki evinden ~ 

dırılmıı, Eatih camiinde na- Yazan : Sadn Etem 
~lb kılınmış ve Merkezefendide DOnkil kısmın htillsaıı Bir gQn a9- ~tQ ıpatbaadll 
ltırlanan mezara gömülmilştOr. Bu saçlar Sac.idin ~çına benziyordu; otuıv.y,ordum, telefon ç.,Idı. 

l '1erhumun mezarı başında Tıp "- Bu saçlar, dedim Rtietem ağa ~e- • Telefonu açbm, birisi acayip 
~. liı.kuk fakülteleri müd~ nin çocuğundn saçları mı f btr ahenkle söyleniyordu: 
t ."'nden Dr. Etem Akif Beyle "- Evoı, dedi,. köyde blr çocu~ ~Bu aktam ıiıi bizim barda 
Ull' diş vardı fakat bu sözü söyler gözlerinde ~u, ~ A 
"""( · tabibi ve u- ,. talebe ta- ı d o IPl}'«e6"•

2
• ilk-aradan --ı..la... 

•Q y ya an sörliyen adamın hicabı var ı. - s· --1.A -•-- ~ 
ı, •ndan hayatı hakkında nutuk· dadada bir şey daha naza~ dikkatimi ıı; ~ ae~. 

r söylenmiştir. celbetti. Bu eski tek bir eldivendi. Bu • . i.I ~e . '-•yret ed.4dinil. 4'er· 
C eldiveA de Ş11cide aitti. 0 ak~~· k. AWl~ kı b.i2MJ! bq qdı.J yak,.Jdı 

\ı en~ze merasiminde birçok bekledim Sacit gel.wedi. . . . . 1 e~i yllıü düzıtm adam Q.l,al,ın) qa 
tal bıaeler, merhumun dostları, Seneler geçti, bilyük harbın ıkıncı · bıze telefea edilmM&n de bu ha
'"-- ebeleri, Darülfünun milderris senesi idi, 'ben Galiçy~-e gidiyord~m. tuncağız seni çağırıun! 
·~ l!ttı tı · 1 . h Sirkeci rıhnnıında ' adde rasgeJdım, Del'ıkanlı oku l k b ~ a ım erı azır bulunmuş- Sa . yucu ar sa ın a 
~ ır. Darülfilnun ve şua batında ~ :: Berline tahsile gidi orum dedi. aklınıza b6yle bir ıey gelmesin 
,.;:ralCıar matem alimeti olarak ikinci kampana çaldı. Adres ben _derhal vuiyetimi sir.İllle 

Ya indirilmİftİr. verdim. Sacit te adresini verdi. becayıt etmeğe raziyim. lıterae-
lttı ~r~cr Hılmi B. uzun mftddet· O Berline gitti, ben Galiçyaya, nir. kalkın sir. gidia benim 
lıı......~era Eczacı ve Dişçi mek- ne o bana mektup yazdı ne de yerime .. Kimlerle karşılaP-cağımı 
;ı::rinia ba§ında bylunuyor ve ben ona.. tahmin ediniz. 
\ a na.ü_fredatı Tıp dersini Aradan seneler gıeçti, İabklal -Be11i davet edea madam (Neri) 
L !~. uturordu. Yaıı 60 a ya· harbi oldu bitti, Lazanda aulh ıfeNlı, ferah elli a,eş yqtDda 
~ imzalandı. 1926 seneainde tilki- vardw. Tombul ohaa••• rağmen 
~CrhutQun me,slek arkada§la- Dİll dönüp dolafıp geldiii ktırk• yanaklarHHB etleri birer madi 
Ytr • ~?stlarına ve ailesine tazi- ç~ dükkanın~ düıtük. y ~ efe.· ibiği gibi çeaeeinden Wr karat 
'--t~ı beyan ederiz. ~ım, uzun .. 1114~ualardan soma aPtıya ıarkar. Hiadiaia bir ilNti 
~ ıştanbuıa donduk. o1~umı L-·•d ._ ~-- · · ~ a... ..... (t ne xa_- e.evıaııız-

~~ 1 ~~ ~ clir, çirkiıxh.t. Bwm mwm ~nueket hat>erıorı uK. •• (NcriJ oin rl\ıUn<le btr çi~ 

(sr • "t -~ - . - a tmda bir ibik aallaN!', artık 
Brengız men UP Namus faciası :ç'dj~, .. ~..t. bir hinclid ... 

l'oıtada eqıhp fqlndeki kAnıt Bu kadıncağızın ylztınde yal-
d eı· r utçu karısı nız ibikler salla119a yine eh ne 

\' &fti!tirilmiş mi ? • iae diyeceğim füat ,.rabbi ya 
hti C"i Adana refıkimiz gayet n 1 b 1 çak la d t oaun tözleri ... Bea lyle korkunç, 
~ bir vak'adan bahsetmek- l&fkOloı gaz flnaedim .. Maua1'-

. Bu yak'a şudur: E.vve.lki akp.m Taksimde firuzaJida lah.. Iİı de girmeyiniz. -'d Kumrulu sokakc. utçu Ahmet efendinin 
-..__ anada muame1it takibi ile evinde bir ıtİ!e faciat1ı olmuş ve Ahmet Onun bele boyu efeadim, O 

~~l Kemal Kadri Bey ismin- Ef. ıkansı Dürdane hanımı bsçakla vur• bir barikaclır t~lak yus-
-... ır zata Suriyeden gelen bir muştur . yuvarlak bir mahluk. 

• 

FLIDA 
HASAN 
Sinek, sivrisinek, tahtakuru· 

su, pire, güve, örümcek ve 
bütün haşaratı kat'iyen helak 
ve ifna eder. Kokusu hafif 
ve sıhhi olup insanlara ve 
hayvanlara zararı olmı.ı.z. Yerli 
malıdır. Türk sermayesi, Türk 
akıl ve irfanı, Türk dimağı, 

Türk amelesi ile imal edilmiştir. Avrupa ve Amerika mamu
Jitına karıı müthiş bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. 
Ticaret ve san'at sahasmda kazandığı muvaffakiyet hasebile 
rakiplerini şaşırtmı_ştır. Pompası gayet sağlam ve aynen yarı 
yarıya ucuzdur. Şişesi 50, teneke ve pompası 75 kuruştur. 

Riitiin deva i rı devlet, nıiicssesatı mill ye ve 
lıususi~·~, Devlet demiryollar~, Evkat Se) r·sefaiu, 
Hihilıaİnuer, yatı mektep eri. hastaneler, Sevahili 

sıhhiye ecnehi mürssesat, hiiyük oteller, lıüyiik 
lokautalar lı e p.... Fl...f DA yı i timal eyJemekte, 
mii~talızırı bulunan eczacı Ha ·an Beyi tebrik 
etmek telli rler. 

Deposudur. Toptancılara tenzilat. 

Devlet Demiıyolları H. P 
Mağazasındanı 

Mağazamızda mavcut muhtelif miktarda telefon ve tefernıab, 
soneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kalo pil kavanozu ve 
sairenin 1()..4-910 ~ertembe gijnü saat ondörtte aleni müzayede 
ile satılacağı ilin olunur. 

oBulmacao ' Bu akıam 
SJnema~~r ı 

Majik - Siyam kaplanı 
Etuval - İsmini unutan adam 
Lükaenburg ~ Gelin duvağı 

Ekler - Çann yaveri 
Melek. - Geıaç melctcpliler 
Alkazar - Londra geceleri 

Opera - Gennet budur 
~ ltq> içinde,, "rapmakta olduğu- Bir ri\'aycte göre bu cerhln sebebi Bu kadımD boyunu babrlanıak 
~ ltşkiJattan .çok memnunuz. 'hanettir. lzaıirde bulunan Ahmet Ef. için bir fıçıyı dikiniz, fıçının al- t 
~l tn. iktan kifj para da gön- 'evvelki gün gelmiş anabtan olduen için tına ıki tane ınakara koyunuz, 2 

... 1 d M eve se5si7.ce girmiş ve Jransmı 'ftcaret flçımn 00· k nanna L·ı ., ıı.:_ ı.. • ister de buradan İz- c u rer sap J ~~ aıtti ıl b. k mektebi talebe~lnden H.. isminde bir takınız alınız size İfte madam 4 

Şık ~ Ask rüyaıı 

Elhamra - G~e bizimdir 

Asri - Jmparatoriçanın yüzüğü 
Alenıdar - Hortlak 

Jl .»yaz ı ır ağıt çıkm11. gençle ,.e meşhut cürüm halinde bul- (Nen) nia tlYcleti, IOUa bu -Av. 
tı mektubu bir berber du''k muştur. Genç talebe kaçmış, fevkalAde d ır" 5 • enin o.tüne bir kı .. nk 1---.. 

~ da al h d teessürle kendini kaybeden Ahmet Ef. ~ ~.. 6 
l 

mıı ve emen ora a L ... - koyunnıı:_ bu "'··- da d•dı'. ar k b kansını ıiki tlç yerinderı vurmu~tur. ~ ....,. ~ .. 
~ 8 0 umuş ve za ıt tut- ' Hadi1eye vazıyet eden .ıabıtı :ifi tah· iim ıibi ibikler takınız. bqın• 
~ ~hır· Zarfın bir kere açı- kik etınektedir. üürdane hanım hastane- gelincik renpc:le, hani 18, 19 
--~0nra ~~patıJ~ığı anlatılmak- ye kaldırılmıştır. yatındaki 'kızların giydikleri ıap-
' · Bu ıtıbar ıle asıl mektu- QQ kalardan birini ıer:;:ı. Madam 
~d ~ınıp yerine başkasının ko- Askere çağrılanlar Neriyi bu tarifle bulda bu-

~iUnda şüphe ediliyor. fstanbul vil6yetinden: l - 9SO Ni- labilirainiz. 
~ san celbinde yalnız 32 3 doğumlu bir Bunlan anlatbktan sonra beni 

1 

W
~!te rdarı kt.a. : buçuk seneliklcr kimllen çağınlacaklar- bir hanım tarafmdan dant edil-

dır. dlm diye lnlkanmazaaaız sanınm. 1 
b, eınur alınıyor 2 - 323 Doğumlu jandarma efJ'ldı ti.· Haydi efendim bea ıize asıl 2 
oır mamen sevkeCllleceklcrdir. 

lılc t. llıllddet evvel Defterdar- 3 - 321 - 323 doıtımlulardın sevke- sebebi alyliyeyiıa •• Bu madamın 3 
)-ıttıt rafından terfi etmek ve dilmemiş Jandarma ve bir buçuk senelik derdi, gilnn yavuzun tamirini 4 
iatı}' Yeniden memur almak müslim sağlam ve gayn islAm efrıt var- üzerine almakb. Kocuı (90) ya- 5 
lb,.:. ttıler için bir imtihan açıl- ~a bu celpte kAmtlen sevkedileceklerdir. şında bir piri fani olmakla be- 6 
~- Bu imtihan neticesinde 3 - f çtima gününün mebdei 16 Nisan raber iflls etmek tizere olan 
a. __ '!Sun 930 olarak tesbit edilmiştir. bir firlretin Röpreza11tanı olan 
~St memurlar terfi etmiş, bir mülaendi.ti. MWaendiı efen· 
Stıı de bir kısım memur AVUKAT di de iki tane yaavana konmuı 
~tlıkt br. Buna rağmen Defter· Ô.MER F ARUHJ B. düdtik makarna11 ııbi bir ıeydi. 
~!11ı1 : daha bazı mUnballer Galatada Adalet hanındaki yuıhane· Kollan bacakları, bedeni hatta 
lçiQ dt ır. Dün bu münhaller sini mezktlr han ch·annda .. SiGORTA,, yüzil bir adım abnca çat diye 
~ i e . bir imtihan açılmıştır. Hanının üçüncu katında 1-2-3 numaralı yırhh nrecekmit. tesiri bırakı-
hllid llıtıhan kifayet etmezse odalara nakletmiştir. yordu. 

~-.;çt ~ bir imtihan açılarak lTTf IJ ADI ~l iLLİ Bu aile Romaııyacla doğmuı, 
e" roernur alınacaktır. ltalyu tebaa Ye Y abudi, Tnrk-

])ift - - TÜRK ANONiM SIGORT A çe konuşur birşeydi.. Bu kan 

• 

t\._ .. L eri ÇOQ'aldı mı? ŞİRKETiNDEN: koca Ankarada iken benim bir 
~~llÜ akşam l'efiklerimizden 29 mart 1930 tarihinde Galatada Ün- bayii tuhafıma giderdi. Fresko 
'- IQn h f yon Hanında alelAde inikat eden hisse- barda Madam ft möıy6 her 
~tda difter· ~ta içinde çocuk- darın heyeti umumiyeslnde firhtimlz alqam anı endam ederlerdL 

Yatı 1 astalığının artbğı- hisselerinin 9 numaralı kuponu muu- Mtibeadia içer •lMiyi kapar 
Sıh,L~ordu. bilinde ve kazanç vergisi hini ıedi}·ede 

L. h 111Ye nıüdn...r, Alı" u___ B. L hl b 5 g6derini dalardı aykııya.. Hal· Q\ı ucu nü& tevkif edilmea. üzere sse afına 3 O buki Madam barda IİDek kiğıdı 
titjı:n:ı..:- fikrini soran muhar· kuruş temettü tevzii takarrür etmiş ol- sibl bir teydi. 51imdaa, aohan-
4'iını a'ıtytu h_ab.crin dogruw olma- duğundan 8 Nisan 1930 tarihinden iti- dan a--ı. d--L-ı vakaJarda. Ge-

u e ba~ Galatada Ünyon hanında ktin • ......-- _,.... ,,_ StL. . mıftjr. ırea aazetecimİ hemen davet ~ ııruı sıhhati ~irketimlz veznesinden tediyatı:a bulunu- .. • 
Yttted' çok iyi bir va- ıa,.... hi53edarlanmızın nazarı idiına eder. 

ır. -t'>" 
arıolunur. 

Bttmcdt 

BugiJnkB bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
l _ Rücubet (3). bir isla nı memleketi 

(4) 2 - dest (2). anafor (6)3 Boy
nuzlu hlr hayvan (4), kumar aleti (3) 
4 - aptal (3), nota (2) ~- para kAğı
dı (3), dü (3), ılim (3) 6 - Sadri F:te
mln gazetemizde çıkan uzun bir hikftyc· 
si (9) 7 - bir ıne\ 1 saz (3), in 2) ~ e
mek (2) 8 - ikar (3),mezar (5) 9 -
vazifesini 5e\'cn ( 1 I ) J O - erkek (2\ 
laı ka)ıgı (4) 1 l - Acemic:tan (3,.. çal
~ (3) 

Tepebaşı tiyatrosunda 
10 nisan perşembe akşamı 9.30 da Buyük 

mü~amcıc. milli zeybek oyunları. Anadolu halk 
şarkı lan Mandal, tamburacı Osman pehth an, 
ressam Muazzez bey, rnoooloı: ı\11 bey iştirak 
edeceklerdir. 

f ransız tiyatrosu - Marie Beli 
Bar ve Milzlkholler l 

Garden - Elli Li:oı , İrena, Nandi 
Balet T almaç ve Slril 

Maksim - Jnlyet Jirardcn, Duo 
Kleo İris, Lum Trio 1 

Türkuvaı - Duo Sarandi ~ 

I~~~~~~ 
Bu gece 

Panrılu Slcnma ti) atroaııoda Komik Şevki 

bey remslllerl. i ki büyük piyes. MonolOk, d· 

yaıro. nryete ve muhtelif danslar. allc\1 dli· 
ettolor. 1 inci piyes Mendakka dukka ı perde 
t aplltll n medl ı 2hı cl piyes Kadın şeytanhşı 
s perde. Dıram kamedl, Duhuliye 30 kuru~ • 

........ "'"" '-""'"""" "'"'"'""~~· , FRANSIZ TlY ATROSU # 

~ MARIE BELL ~ 
# ve ' 
~ CHARLES BOYER ~ 
1 Bu akşam, 21,30 da 1 

i "l'fUUf Mil,,~ 
' Antoine'm eseri ~ 
' C · L' . I ' uma matine; ennemıe 1 
; Cuma suare: Melo 1 . """"""""'' "'"""' ............ "" "'"'. 

Anne olacaklara 
Dr. ille.sim Ömer Pş., "Anne o'acaklara 

\'C annelere çocuk \cti~tirmek pticriklil· 
tür" ısmilc ) eni bir kitap ncşrctmişur. 
Bu kitap Üstadın ,ocuklııra dair çıkan 
onc;eklzincl e eridir, açık. c;cJis bir ifade 
ıle )t!~lmıştır. içinde 174 re ım vardır. 
Bütün hanımlar için pek luzumlu olan 
bu ı.,.,) metli kitap. ııile J.:utüpnnelcrinin 

mühim bir ıhtlracını tatmin ctmi O· 

lu)Of· Tavı.he ederi ?.. 



Mah ulat müdürlüğünden: 
Bidayeti ihtrı 2-4-H3 > il afla [ lJ 
~ihayNi ılüu 3 J-4-930 Car·şamha 

Kıymeti muhammenesi Dosya 
Lira Kuruş numarası 
'00 Edirnekapıda Hacı Muhittin mahallesinde Sulu 

kule caddesinde 14-16 cedit ve 16 atik No 
harap tahtında ahırı müştemil iki odadan iba
ret kagir hanenin tamamı 

400 İstinye karyesine kürkçü başı mahallesinde 
çayır caddesinde kain ve 200 zira arsa üze
rine mebni tahtında 46 ve ittisalinde 50 nu
maralarla mürakkam iki dükkanı müştemil ve 
dershane bir oda ve hala ve küçük bahçeyi 
havi 48 numarala ahşap mektebin tamamı 474 

4842 Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kohot oteli 
arkasında 14 harita numaralı ve 538 zira mik-
tarındaki arsanın tamnmı. 14 

800 Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahallesinde 
At pazan caddesinde 63 numaralı kArgir dük-
kanın tamamı. 4475 

584 Kumkapıda kürkçü başı Süleymanağa mahal
lesinde iskele caddesinde 12 numaralı iki odayı 
havi kagir dükkanın 120-40 hissesi 1173 

Bidayeti iJ~\11 (26-3-930) hafta 2 i\ihayeıı 
il:\n ( 26-4-93 ) rumarıesi 

Kıymeti muhammenesi: 
Lira kuruş 
1706 76 Feri karyesinde kurtuluş caddesinde 146-148-

150-156-158 ve Kasımpaşa cad-:lesinde 142-141 
143-145·125-135-132-134-136 Kuyulubağ soka-
ğında 109-107-113-103-105-137 - 139 numara-
larla murakkam 6825 arşın miktarında bulu-
nan arsaların 36 hisse itibarile 6 hissesi. 

300 Kandillide aralık sokağında atik ve cedıt 4 
numaralı maa bahçe 3 oda, 1 sofa ve saireyi 
müştemil harap ahşap bir bap hanenin tamamı. 

85 Mevlevihane kapısında Simkeş mahallesinde 
Paşabakkal sokağında 6 No. lı 172 arşın terbi
inde bir kıta arsanın tamamı. 

360 Kasırnpaşa Camiıkebir mahallesinde Çiviciler 
sokağında Belkis hatun mektebine muttasıl 

180 arşın terbiinde bir kıta kabristan arsasının 
tamamı. 

Dosya 
No 

2764 

1064 
3052 

457 

875 50 Samatyada Sa."lcakdarhayreddin mahallesinde 2624 
Camiişerif sokağında ve Kasapodaları sokağın-
da 14 No. lı 1751 arşın terbiinde bir kıta 
arsanın tamamı. 

870 Feriköyünde Büyükdere caddesinde 149 No. lı 16 Me 
589 arşın terbiinde maa bahçe gazinonun 480 
hissede 27 hissesi. 

Bidayeti il~\u 19- 3-~}3() hafta [3] 
Nihayeti il:lrı 16-4-930 çarşamba 

'Kıymeti mubammenesi 
Lira Kuruş 

164 80 Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde yeni so· 
kakta 188 arşın terbiinde 12-22 No ile murak
kam arsanın sekiz.de iki hissesi. 

200 T opkapı haricinde Takkeci mahallesinde cami 
ıokağında 15 arşın terbiinde 20-16 No lu m&.a 
bahçe eski ahşap hanenin tamami. 

230 18 Salma tomrukta Kefevı mahallesinde Sarraf so
kağında 41 No ile mürakkam 230-18 arşın ter
biinde bir kıt'a hane arsasının tamamı. 

4866 96 Çenberlitaş civarında Uzunşecnettin mahalle
ıinde Fuat paşa türbesi karşııında Peyıkhane 
caddesinde 608 zira 37 parmak terbiinde Uzun 
tecaettin camii arsasının tamamı. 

Dosya 
No 

2761 

5053 

9565 

286 M. 

625 Çelebioğlu Alaettin mahallesinde Yeni cami 2442 
avlusunda 48 atik 60 cedit No lu dUkkinın 114 
hissesi. 

Bidayeti ilan 12-3-931 > hafta [ 4] 
nihayeti iUrn 9-4-930 çarşamba 

4801 55 Cağaloğlunda Cezri Kasım mahallesinde Türk 
oca~ı bahçesine muttasıl ve Cağaloğlu cadde
sinde kain valde sultan bena emini vakfından 
322 arşın 77 santim terbiindeki arsanın tamamı 519 M. 

30 60 Aksarayda Ahmediye Sofular mahallesinde 
Molla hüsrev sokağında 14 numara ile mürak
kam 102 artın terbiinde bir kıt'a arasının 1-3 
hissesi 154 A . 

800 Silivrikapısında Fatih sultan Mehmet ma
hallesinde Velifendi caddesinde 8 dönüm mik
tarinda 4 atik numara ile mtirakkam bostanın 
120 sehim itibarile 40 sehimi 5113 

500 Üsküdarda Selami Ali Efendi mahallesinde 
Selamsız caddesinde 191-193 numaralı fevkınde 

Defterdarlık ilanatı 
•• 

Usküdar mal müdürlüğünden: 
SATILIK DÜKKAN: Hissesi numarası 103 Moda caddesi Cafer 

ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir mutfaktır. Tahmin 
olunan (1250) lira kiymet defatcn verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edecklcrden % 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış muamelesi 
10-4-930 perşembe günü saat 15 te Üsküdar mal müdürlüğünde aleni 
müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

~ SATILIK DÜKKAN - Nısıf hissesi numarası 11 Yoğurtçu 
çeşmesi sokağı C•ferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir 
halidır. Tahmin olunan (875) lira kıymet def aten verilecektir. Mü
zayedeye iıtirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçesi almacaktır. 
Satış muamelesi 10-4-930 perşembe günü saat 15 te Üsküdar 
Malmüdürlüğünde aleni ınüzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

Jf SATILIK DÜKKAN - Nısıf hissesi numarası 1 Yoğurtçu 
çeşmesi Cafer ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir beladır. 
Tahmin olunan (1800) lira kıymet defaten veri 'ecektir. Müzayedeye 
iştirak edeceklerden °/0 7 buçuk pey akçası alınacadtır. Satıt 
muamelesi 1 O - 4 - 930 perşembe gilnü saat 15 te Üsküdar mal 
müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

* SATILIK DÜKKAN - Nııf hissesi numarası 9 Yoğurtçu 
çeşmesi Sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir 
hatadır. Tahmin olunan (875) lira kiymdt defaten verilecektır. 
Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk peyakçası alınacak
tır. Satış muamelesi 10-4-930 perşembe günü saat 15 te Üsküdar 
malmlidürlilğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. ( R. ) 

* SATILIK DÜKKAN - Nıııf hissesi numarası 7 Yoğurtçu 
Çeşmesi sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir 
sofadır. Tahmin olunan 1500 lira kıymet defaten verilecektir. Mil· 
zayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk peyakçası alın!lcakbr. 
Satış muamelesi 10 / 41 9.30 perşembe günU saat 15 te Üsküdar 
mal müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacakbr • (R.) 

Jf SATILIK PASTACI FIRINI - Nısıf hissesi numarası 5 
Y oğurtçuçeşmesi sokaiı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir 
oda bir baliidır. Tahmin olunan (1250) lira kıymet def'aten verile
cektir. Müzayedeye ittirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçeıi 
alınacaktır. Satış muameleıi 10-4-930 perşembe günü saat 15 te 
Üıküdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

Jf SATILIK DÜKKAN - Nısıf kissesi numarası 101 Moda 
caddesi Caferaj'a mahalesi Kadıköy Fevkinde bir oda bir mutfaktır. 
Tahmin olunan ( 1250 ) kıymet defaten verilecektir. Mlizayedeye 
İttirak edeceklerden °lo 1 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satıı 
muamelesi 10 • 4 - 930 pertembe günll saat 15 te Üsküdar mal 
müdUrlUğünde aleni mllzayede usulile yapılacakbr. (R.) 

* SATILIK DÜKKAN - Nıııf hi11esi numarası 99 Moda 
caddesi Caferağa mahallesi Kadık6y fevkinde bir oda bir beladır. 
Tahmin olunan (1000) lira kiymet defaten verilecektir. Müzayedeye 
iştirak edeceklerlerden % 7 buçuk peyakçası al.ınacaktır . Satış 
muamelesi 10-4-9.30 perşe-mbe gUnU saat 15 te Üsküdar malmü
dürlüğünde aleni mllzayede uıulile yapılacaktır . ( R. ) 

Jf SATILIK DÜKKAN - Nısıf hissesi nuı_narası 3 Yoğurtçu 
çeşmesi sokağı Cafer ağa mahalleıi Kadıköy fevkinde bir oda bir 
haladır. Tahmin olunan (1150) lira kıymet defaten verilecektir. Mü-

zayedeye iştirak edeceklerden o/ 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. 
Satıı muam~leıi 10-4-930 perşembe günü saat 15 te Üsküdar mal 
müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

muattal haneyi müştemil ahşap fırının 40· 120 
hissesi 

595 36 KüçUkpazarda hoca Hayrettin mahallesinde 
Kazancılar caddesinde 44-46 atik ve 44 cedit 

numaralı 72,90 arJın terbiinde ahşap barakayı 

müştemil mukaddema ·türbe ve ıebil arsasıle 

gene mahallei mezkürda Yoğurtçu sokağında 
34 atik 26 cedit numaralı 92,22 arşın terbiinde 

mukaddem kazancı esnafına mabsuı lonca 
mahali olan arsamn tamamı 

1700 Üıküdarda Tavaıi Hasan ağa mahallesinde 
lnadiye meydanında kiin mülga Bandırmalı 

dergihının selamlık kısmını teşkil eden dört 
odayı müştemil binanın enkazı ile Hekimoğlu 
Ali paşa camiinin 3 oda bir büyilk sofa ve 

saireyi müştemil olan ankazı pazarlık suretile 
(Bahçenin duvarları dergahın temel taşları ve 
türbeyi ihata eden duvarlan hariçtir) 

70 Kadıköyünde Haydarpaşa caddesinde belediye 
tanzifat ahırlarının buiunduğu mevkide ahşap 
samanlığın ankazı 

46 M. 

2200 Üsküdarda Selimiye mahallesinde duvardibi 1246 
ıokağında 320 arşın terbiinde 2-4 numaralı 14 
oda 2 sofa ve saireyi müştemil maabahçe bir 
bap hanenin tamamı (pazarlıkla) 

Balldaki emlaki mabli'ıle dört hafta müddetle aleni olarak mUza
yedeye konulmuıtur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin yüzde 
yedi bucuk nisbetinde teminat ?larak dördüncü haftanın ihale günü 
ıaat 14e kadar Çemberlitaşta Istanbul evkaf müdiriyeti binasında 
mahliilat kalemine müracaattan. 

~ 

1-1.ı ı ı ı n i '~ e 1 sa ı ı d ı ~ı . 
il l iid ii rl iip:li 1 l d ('J l: ı 

Şerif Ağanın 14233 ikraz nır 
maralı dcyn senedi mucibince 
emnıyet sandığından istikraı 
Eylediği meb'ağ mukabilinde 
sandık namına merhun buluna~ 

't 1 Ahırkapıda Can kurtaran SeY1 1 
Hasan mahallesinde Yeni soka' 
- . d k" 26 "k 2i 11 
gın a es ı mu errer 'j6 
harita 493 mevkiinde yeni " 
numaralı ve seksen arşın art' ' 
üzerine mebni üç kattan ibarel 

beş oda, iki sofa, salon, bir mutf•1 

bir kuyu, elli dokuz arşın bab~t ' 
ve müştemilatı saireyi havi b~ 
hanenin tamamı vadesi hitanııll' 
mında borcu& verilmemesinde~ 

•• dolayı satılığa çıkarılarak se~ . 
yüz yirmi lira bedel ile müıterı~ 

k ' k çek!llfl.~ namına at i ararı W" 

iken bukere yüzde on zam ile 
başka bir Müşteri çıkarak ıııO' 
ıayede bedelini 902 liraya iblii 
eylemİJ olması cihetile meı:ı&' 
hanenin 7 - 4 - 930 tarihine ııı!l' 
sadif önümüzdeki pazartesi fi 
nli tekrar son mtb:ayedesi~ 
icrası ve muamelesinin ikın' 

mukarrer bulunduğundan tılİ~ 
olanlann mezkür günde nihiYe 

saat on beşe kadar sanC~ 3 
idareıinde hazır bulunmalafı 
lOzumu ilin olunur. / 
~-------------------------' 

Emniyet sandı~ ~ 
miidiirlüğündeI1: 

Mehmet Ziya Efendinin 411~ 
ikraz numaralı deyn senedi ıııll' 
cibince Emniyet aandıiıııd•~ 
istikraz eylediği mebaliğ rnu1'• 

bilinde Sandık namına merb~ t 

bulunan F ethiyede KitipıJlef 
lahattin mahallesinde TatiıkıJf 
sokağında eski ve yeni 12 rl 
maralı ve yetmit alb arıın ~ 
lizerine mebni ahıap iki katt;; 
ibaret dört oda, bir ıofa, 

kuyu, iki ynz kırk dört '.~ 
bahçe ve mUıtemiliib sait'~ 
havi bir hanenin tamamı vad~j 
hitamında borcun verilmeıııe91 ~ 
den dolayı sablığa çıkarılaıt'~ 
yedi yüz altmq lira bed~ 
müşterisi namına kat'ı k ~ 
çekilmiş iken bukerre ynzde , 

zam ile baıka bir mfişteri fl~~ 
rak mUzayede bedelini 83~b' 
raya iblağ eylemi~ olması el~ 
tile mezkür hanenin S-4-9 ~ 
tarihine mfüıadif önnmnıd O' 

cumartesi günil tekrar son ~( 
zayedesinin icrası ve muııı> d( 
sinin ikmali mukarrer bul~ 
ğundan talip olanlann dl J>ef~ 
günde nihayet saat on ~ 
kadar Sandık idaresinde ~· 
bulunmaları lüzumu ilan~ 

İkinci ticaret dairesinden: es;;" 
~Iülga ikinci ticaret mahkeı:ıı5uıef ilAnı ifldsına karar yerilmiş ol~ı.tı SıfJ ı 

man Asaf be,·in masasında alacv . <' 
• cesı <11r 

anın veresesinden bulunan zeVlıtı J'", 

yegane sahibei hakkı intikali 0 ,ıaŞ 
des hanıma geçmiş olmasına ve ,eııı'~ 
Jı ile borçlu sıfattan bir şahıstıı aı ~ 
küz eylemesine ve Firdeı flanı .;e f11 

evsafı ihraz eylemiş bulunınasınalııJ'tıl1' 
halde iflAsına hikmeti devamı Jca n• ~· 
sına binaen masanın kapadılm•5',,rilıııl' 
haczı umuminin refine tarar ' 
olduğu ilAn olunur. p_ 

· urbJlıP' 30 
/!Jtanbul sektzinei icra mem n 9 Aı 
Mahcuz avna ve 5aire 9 nidS•~ J{ıV 

• k ~ ~ 
tarihinde saat ondan onblre ~ ıo ~iP 
toprakta Hüseyin Pş. çıkmazın k r. 1• A 

maralı hanenin önünde ıaulaca tıdtı JılY 
· ezı.~r olanlann yevm ve saati m 

bulunmaları ilan olunur, (1665) 



ı .. ~~ka umummüdür
Ugu den: 
l\1iiza~redeye vazolunan emlak 

Kiralık haneler 
lı .. f3 - SUleymaniyede elmaruf mahallesinde medrese aokağında 

2 
ve 15 No. hane. 

11 N - Süleymaniyede elmaruf mahallesinde medrese sokağında 

3 
o. nevruz hatun mektep mahalli. 

~· - Vefada molla hüsrev maha lesinde evliya efendi medre-
~den müfrez mahalde elyevm hane ve ahır. . 

~ '- - Vefada molla hüsrev mahallesinde 1 No ataullah efendı 
tllteb· ı. 

tuıi - F atihde kumrulu mescit mahallesinde bakkal zade soka
a 44 No. hane. 

~ 6 - Balatta tahta minare mahallesinde yeni sokakta 67 - 103 
o. h, ne. 
ao~ .. - Edir:nekapıda derviı ali mahallesinde nurettin tekkesi 

8ıtnda 25 No. canfeda hatun mektebi. 
kh - Babıalide lili hayrettin mahallesinde köşe baş·nda 7 No. 

sultan mektebi. 
9 - Mahmut paşada cami ittisalinde 20 No. mektep mahalli. 

~. lO - Aksarayda katip maslabaddin mahallesinde cerı ahpaşa 
~dd . . h d - ğt b' esınde mektep sokağında 2 No. arakıyecı a me aga me e ı. 

allı ıı - Şehremininde molla gürani mahallesinde hekimbaşı 
er dendi mektebi 

Kiralık düJ{kaı1lar 
~~ - Fatihde kirmastı mahallesinde emirber sokağında mektep 

1 
da 11,13 No. iki dükkan. 

~ .~ - Balatta karabat mahallesinde vapur iskelesinde şücarettin 
~u tahtında 15 No. dükkan. 

l ~ 4 - Ayasofyai kebirde cami avlusunda mektep tahtında 
1°· dUkkan hissesi. 

~ttti~ - Babçekapıda şeyh mehmet geylani mahallesinde hidayet 

1
1 bavlasmda 2-1 ve 3 No. odalar. 

~o 6 - Ayasofyai sagirde mehmet paşa medresesi tahtında 13 
1 •

1 
bodrum ve c,da. 

~t 7 - Çenberli taşta atikali paşa mahallesinde yağlıkçı han 

1
katta 7.8 ve 10 No. odalar. 
l: - Çakmakçılarda valde hanı alt kat 28 No. oda. 

- Çakmakçılarda kakılar hanında 36 No. oda. 
1~ ,.- Mahmutpaşada suıtan odaları sokajında 3 No. oda. 

t,,.... - Kara gümrükte karabaş mahallesinde mehmet paşa .... ,, . . 
ıttısalinde odalar. 

Baraka ' re arsalar 
~ - Çenberlitaş dibinde baraka ve arsa. 'l' - Uzun çarşıda ibrahim paşayı atik mahalJeıinde nusuh 

2~0kağında 29 No. baraka. . 
~de :- Kesme kayada tercumani yunus mahallesinde tramvay 

25 
sınde 13 No. baraka ve bahçe. 

~\ h - Fenerde yazıcıali mahallesinde mescit sokağında arsa 

hıı \~aka. 
"\ı· - Yusuf paşada hacı bayram haftani mahallesinde çeşme 
~nde 115 No. baraka. 

' - Ayasofyai sagir mahallesinde çatladı kapı caddesinde 
~ başı camii arıası. 

'· - Zeyrekte boca attar mahallesinde zeyrek caddesinde 

~ - Şebremanetinde . ereyli mahallesinde saray meydanında 
S~lcbi mektebi arsasının bir kısmı. 

3o Kiralık ardiye 
~•an - Eytıpte camii kebir mahallesinde haffaflar sokağında 

~li t arkasındaki ardiye ve arsa. 
~tı. ddcti müzayede: 28 mart 930 dan 21 nisan 930 pazartesi 

~~~lda muharrer ~mlak kiraye verileceğinden mtizayedeye 
11\ıÇ\ıhınuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
~tttk na kadar şartnameyi okumak ve teminab muvakkate ita 
~de lllUzayedeye ittirak etmek tlzre İstanbul Evkaf mlldürlü-

~. \'akıf akarlar müdürlüğüne müracaatlari ilan olunur. 
tıındd •af ve mUştemilatı hakkında malumat almak iateyenler bu 
~~l>Ot}:t 2:arfında mli:ıayede odasına müracaat ederek ecri misil 

5~i;k;kesir. nafıa baş 
~Uhendisliginden: 
't ~ llrha · 
Q~P kö nı~e-.~yvalık yolu nzerinde kain 251 .metre. ~l açıklığın~a 
~· ~tu trunun tamirati esasiyesi keşifnamesı mucıbınce 9301 lıra 
~·~ bıt 1 8 vU~uda geleceğinden ve mlinakasa tarihinden itibaren 
~t ~a:;k ay zarfında ikmal edilmek ve ı 4 nisan 930 tarihinde 
'-•l'a 5 te ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile milna
ttı vazed'I . . M k k . t l • . , ıtQrd .. 1 nıııtir. iluakasaya iştira etme ıs eyen erın yevmı 
~tıdt e Yuzde yedi buçuk dipozitolarını alarak Balıkesir vili
ıltCsir ~?teşekkil komisyona ve şeraiti anlamak istiyenler hergün 

~ufıa da' · .. l ·ı~ l ıresıne muracaat arı ı an o unur. 

•••••••••Tarife•••••••• • • 1 Def alık kuruş • 30 
50 
65 
25 

: 2 

: " : 4 

" 
• 
11 

" 
" 
" ihtlvaç kalmavın- ) 

caya kadar ( azamr ( 100 10 defa) iUJn ed;l .. \ 
mek dzere maktu J 

Abonelerimizin her Uç aylıAt için : 
: bir defuı meccanen 1 • 
• • • 4 satırı geçen lltnların fazla ı:ann • 
: için 5 er kuruş zammolunur. : .......... ............... : 

Kiralık - Satılık 
Satılık Muıanıba Tente - Me -

tre 8 X 9 == 72 metre murabbaı bir 
parça, adres Bcyoğlunda 1stik1Al caddesi 
N. 195 Şirin gazinosunda müsteciri l\li
ço Efendiye sual oluna. 

Kiralık hane - Fındıklıda Molla 
bayırında tramvay ınevkffine pek yakın 
fevkalAde nezaretli terkos ve elektrik 
~esi~atile _on bir_ oda ve müştemilAtı sa· 
ıreyı havı on bır numaralı hane kiralık
ur. lstiyenlerin derunundakilere müra
cantları. 

Kiralık hane - Aksarayda So -
fularda Ortaçeşmc sokağında on odalı 
bir hane kiralıktır. Tallp olanların bekçi 
Yusuf ağaya müracaat eylemelerL 

Acele satılık kagir hane -
i\lercanda Uzunçarşı başında Kilit hanı 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır 
beş oda, teraça, mutpak, terkos, kuyu, 
elcktiriği havi üç katlı kAgfr hane, acele 
eatılıktır. 

Talip olanlann Sirkecide İhsaniye an· 
banna müracaadan. 

Kiralıktır - Kuzguncukta Marko· 
paşa kösküne bitişik .No. JO - 12 
hoğaza nezareti kAmileyi havi geniş 
ve ha\•adar ağaçlarla muhat bir bahçe 
içinde dört odamutpak ve hamam kum
panya suyu,iskeleye dört dakika, çar· 
şambave cumaJçindeki sahibine müra· 
caat 

Kiralık Hane - Kadıköy kışlık. 
tiyatro ci"arında lcadife soka~ 7 numa
ralı hane tamamen kıralıktır. i odabdır. 
Müsait şeraitle kiraya verilir. idaremizde 
A.N. adresine müracaat 

Kırahk Oda - Ecnebt bir aile 
yanında kiralık odalar ve 2 odalı, hava 
gazı, terkosu olan dok~or, dişcilcrin işine 
gelebilir bir zemin kan. 

Büyük Parmak Kapı 32. 

lı aranıvor 
Fransızçadan Türkçeye ve mukabilen 

tercümeye bihakkin vakıf genç bir mü· 
tercim akşamları çalışmak lizere bir tica· 
rethane ve yahut gazetede iş arıyor. Arzu 
edenlerin VAKIT gazetesinde M. Gayur 
Beye milracaacları. 

Ziraat makinisti - Uzun müddet 
çiftliklerde çalı.şum ve vcsaikim mevcut
tur. Her nevi motörlc müteharrik traktör 
ve değirmen ve a!Ao zirniycyi kullanır, 

tamiratını deruhte ederim, tnşrada çiftlil.:
lerin birisinde çalışmak istiyorum. ~1. D. 

ADRES:- lstnnbul: Fort fabrikası 
JI9 No. lı makinist Osman Hilmi Bey. 

Diıçi kalfası - Atelye işlerine vı\kıf 
iş anyor. Tah~in, Ankara caddesi No.95 

Satın ahcılar 
Dürbün almak - İstiyorum. U

akal beş defa bilyiltmesi ve iyi cinsten 
olması şartnr. (VAKiT Dürbün) adresine 
müracaat 

Satılık elekt•rik kontrol saati 
ve vantiretör - Hususl sarliyan 
a•;ırmak üzere pek az kullanılmış bir 
k~nturol saatı ve yepyeni bir vantilatör 
sınlıktır. İdaremizde A.N. Adresine mü
racaat 

Süt anne 1stiyen 
Çocuklanna süt nine arıyıınlar müsait 

şeraitle atideki adrese milrncant edebilir
ler. 
Beyoğlu Firuzağada . Saknryabaşı mahal

lesinde 80 No. lı merhum dava vekili 
.Hasan Tahsin Bey hanesi. 

Müteferrik 
Gaip aranıyor - (Beşiktaş Sinan 

atik mahallesi Salih Efendi sokağında 
2 numaralı hane sahibi Zehra H.) Sivas 
kazasında çarourcu karyesinde Mehmet 
Ağa zadelerden Jsmail !~fendi kerimesi 
Ay Gül Hanımı arıyor. insaniyet namına 
haber verilmesi. 

7 - VAKiT 3 r1 san l930 -

Eskişehir vılayetinden: 
Eskişehir - Kütahya yo'unun 1 +470, 2+110, 2+: 22, 3+66Cs 

ıncı kilometrelerinde 0,60 ık ve 1+400, 3+399, 4+330 uncuki
lometrelerinde 1,0 metrelik ve 2+108 inci kilometrelerınde 2,00 
metre açık ığında olmak üzere Nafia başmühendısıiğinden verilecek 
tipler mucibince ayaklan kirgir ve döşemesi betonarme olarak 
yapılacak menfez inşaatı 22-3-930 tarihinden itibaren 22-4-930 pa
zartesi günü saat 16 ya kadar vahidi kıyasii fiat ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vazolunmuştur. 

1 - Müteahhidinin bu yolda yapacağı imalatı sınaiyenin be
deli 7100 lirayı tecavUz etmiyeceğinden münakasaya iştirak etmek 
istiyenler bu miktarın % 7,5 ğu nisbetinde teminatı muvakkate 
akçesi veya Banka mektubu ve yahut istıkrazı dahili tahvilatı ver
meleri ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa tevfi

kan ihzar edilmesi. 
2 - Taliplerin inşaatın devamı mfiddetinde inıaahn mes'uliyetl 

fenniyesini teahhUt edecek bir mUhendia veya ehliyeti Nafia baı 
mühendisliğince tasdik edilmek prtile bir fen memuru irae ve 
Katibi adillikçe musaddak teabhütnamenin teklifnameye leffi. 

3 - İnşaat hakkında fazla malf1mat almak i.tiyenlerin Nafia 
bqmilhendisliğine münakasaya iştirak eaeceklerin ihale güntı vakti 
muayyende Vilayet encümenine müracaatlan !Uzumu ilin olunur. 

Kiitahya vilayeti daimi encüme
ninden: 

4294 lira 60 kunıı bedeli keşifli Uıak-Çivril yolunun OXOOO 
ile 6XOO ncı kilometresi arasında ve 0,60 açıklığında biri üç. gözlü, 
ıekizi bir gözlü dokuz adet ve kezalik bir metre açıklığında ve 
üçer gözlü iki adet ki ceman 11 adet çimento betonundan ve 

beton arme ta biyeli menfezler ile Uıak-Gediz yolunun OX 000 ile 
O X 080 arasında 2734 lira 95 kurut bedeli keıifli 80 metre tulOn
de iki metre irtifaında maa temel harçlı istinat dıvan 20-3-930 
tarihinden itibaren 20 gün mUddetJe ve kapalı zarf uıulile mfhıa
kasaya vazedilmiftir. Talip olanlann 9-4-930 çarıamba giinll 
saat 15 te ihale kanununa tevfikan tanzim edecekleri teklif zarfla
rile vilAyet daimi encümenine müracaattan lüzumu ilin olunur. 

Oküz ve beygir münakasası 
Jlendik Serom darülistihzarı 

diirlüğüııden: 

•• mu-

Pendik Serom darillistihıan için 60 baı ökllz ile 6 bat beygir 
kapalı zarf uıulile sabn alınacaktır. Talip olanlaran ıartnamelerini 
görmek için her gün mOessese müdürlüğüne ve münakasaya ifti
rak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 17 niaan 930 perıembe 
gilnü saat on üçte defterdarlık binası dahilinde. milesseaatı ziraiye 
muhasebeciliğinde müteıekkil milbayaat komıayonuna müracaat 

eylemeleri. 

Müzayede ile ~~9z_ satışı .. 
Pendik serom darulıstıhzarı mu-

diirlüğünden: 
Pendik serom darülistibzannda mevcut 59 baş lSkft:ı aleni 

.. ede suretile satılacaktır. Talip olanlann &knzleri Te ıartna-
muzay S d ı· ·L- d 
mesini görmek için her gün Pendikte .erom . arll ısti~a~ mn Dr-
lüğüne müzayedeye iştirak etmek istıyenlenn yevmı ıhale olan 
17-4-930 tarihine mUsadif perıembe gUnti saat on dörtte defter
darlık binasında müessesah ziraiye mubasebectlij'inde mtıteşekkil 
mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
idaremiz müstahdimini için ~25 ili 2~ çift potin imali kapalı 

rf l ·ı u"nakasaya konulmuştur. 9 nısan 1930 ça11amba gilnü za usu ı e m • . . 
saat tam 14 le zarfJar açılıp ıhalesı ıcra ~ılınacağından taliplerin 

b b t ki şartnameyi görmek üzere yevmı mezkfira kadar her 
u ap a d · d k" d · k • gün Galatada Rıhbm cad esın e ı t arcı mer ezıyeye müracaat ... 

ları ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları umumi ida
resinden 

Bir adet s:ıbit buhar kazanı kapalı zarfla mOnakasaya konmui
tur. Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Uevlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaye ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
~teminatlarını ayni gilnde saat 14,30 a kadar komisyon kitiplij'ine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
Dçvlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe işlerinden, lstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 



~ C.aaeı ... ızJ, \ıka.3 .;::-- Y~ ·=·erlt1 Lü.tu.n t.alc.lan n-ahfuz.dur -z'f. 

Gazeteye ~nderllecek mekt ıpl:ınn üzcrıne id:ıre içinse ( idare ) yazıya 1 
ait se (Yazı işareti kon imalıdır. 

r.,,ı,,.,..., ••"'""'•- 19.J•ıfrd.n, lıy-ei .. uhdder•alz r•lr1uplara ... ra'""'t paral
O•Jl c:la:aımdan H Oinlann mliııderkatmdaa lcare m••'ul c!.(Ucllr. 

= SAVISI HEF\ VEF\OE !> 

MATBAA VE İDAREHANE: 

L fSTANRUL. Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YUROO• 

T.ı . '"o' lr>llE f! IFRI_) 1971 ( Y.AZJ ~~LE~) Trlsraf ı V.AICJT,,..... 

DANlOS HASRN; [tO~:D;E}YfRliMflUDIR 2'0 kuc 
DANTOS diş macunu difleri 100 sene yaşahr, çilrilmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin• 
kalan tefessübab ve Ofuneti izale eder. Dit ağnlanna, nezlelerine mani olur. Aiızcla gaynt ıitif bir aerinlilC ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ajwlan ıe'~k il 
hastalıkların sirayetine mani oJQr. Avrupada daima birinciliği abr ve birinciJiii diplomalarla muaaddaktır. En bDyilk mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve niıaılla .. 
Hasan ecza deposu. DANTOS diş macunu yerine bqka bir marka verirlerse alma.yınız. Çünkü DANTOS dilnyayanan en enfes mükemmel diş mliatahzandır. 

·----------------------------------·--------------------------------····· .Satılık evler ve arsalar ~~·0191- Devlet demıryolları 
b l ı. Sevrisefain H. P. mağazasın Istan u emv a 1 eytam J !'- Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda boya ezme, • 

Merkn mcatell: Galala Kapro ba,mda. dlize.tme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yatı makinelerile 

ı• daresı• nden •. Be,otiu 2362. Şube acnlell; Mahmu· ferit destere tezgihı, hızar makinesi, bira kazam, mania teli 
dl,. Ham altında l1taabul 2740 ettı ka:ıanı ve sairenin aleni mü~eyede ile 12-4-930 cuma 

ı - Habil beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabi
linde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bnltnl~)n Bostan
cıda, Başıbüyükte, Kavaklı bayırda, camiişerif civarında 
63 - 20 numaralı ve 200 zira üzerinde 13 oda, 3 sofa, 
kargir ayrı bir mutfak, ı kuyu , 2 balkon, 2 hala ile 
2679 zira bahçeyi havi allı kagır, üstü ahşap bir köşk. 

2 - Safiye hanımın istikraz eyledıği mehaliğ muka
bilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 'Os
küdarda Altuni zade lsmail pa~a sokağında 9-29-27 uu
nıaralı ve 13<J zira üzerinde 7 oda, 2 sofa, 1 mutfak, 
1 kuyu ile 2 hala ve 1945 zira karşıhkh iki ar ayı havi 
ahşap hane. 

3 - Tahir beyin istikraz eylediği mebaliğ mu .. kabi
linde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 1 'skü
darda Sulak Sinan mahallesinde Tophaneh oğlu soka
ğında eski 30, yeni 34 numaralı \'e 240 zira üzeriııde 
7 oda, 1 sofa, 2 kiler, ayrı bir mutfak, l kuyu, 1 sah
ranç ile 3 hala ve 950 ıira bahçeyi havi haricen boyala 
alışa p hane • 

4 - Neşet paşa zevcesi Behiye hanımın istikrJz ey
lediği mebaliğ nuıkab tinde idaremiz uhdesmde vefaen 
n1efruğ bulunau Cskiidar<la f\ huni zadede Val<le bağı 
kız yatı mektebi civarında Emirt bey sokağmda ve 573 
zira üzerinde ıo (lda, 2 sofa, 1 kiler, 1 mutfak, 1 kuyu, 
1 hamam, ruaa oda bir ahır, 1 arabalık ile 3 hala ,.e 21 
dönüm, 3 evlek, 122 zira ziraaıe elverişli tarla ve bağ 
yerini havi köşk. 

5- Salahattin, MehmeL ali, ~Juhlis beylerle şiif'eka
suun istikraz eyledikleri n1ebaliğ mukabilinde idaremiz 
uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Üsküclarda Kısıklı 
caddesinde 25,27, 29 numaralı ve 1040 zira iizerindf' 
28 oda, 2 sofa · 1 ·salon, 1 arabalık, 8 hah\, ayrı bir 
muıfak, 1 sahranç, 1 hamam ve 1 ahır ile 12 dönüm, 
130 zira ağaçlıklı eraziyi havi dahili yağh boyalı ahşap 
köşk. 

Yuk.anda borçhılan ve mevkileri y•ızılan arsa ve hi
nalar müzayede ile satılığa çıkarılmı~ur. Tal p olanlar 
ve fazla malumat almak istiyenler her giiıı sa.ıt ora beşe 
kadar lstanbnlda Adliye binası dahilind~ lstanbul Emva
li evtam idaresine müracaat etsinler. 

• 

Devlet d8miryolları ve limanları 
umumi idaresinden: 

Borçlar kanununun ( 14) ve (15) ve hukuk usulü muhaken.ıeleri 
kanQnuoun 297 inci maddeleri mucibince evraka yazılacak imzalana 
behemehal el yazısile yazılmıf olması şarttır . 

Binaenaleyh, Devlet demiryolları ve Limanlannda her hanği bir 
muameleye ait olursa olsun blitün kigıtlara yazılacak imzalann , 
alakadar kimselerin bizzat kendi el yazısıle yazılması icap eder. 
Ancak imzaaam yazmağa muktedir olmıyan ~·eya yazı bi miyen 
her şahsın, heyeti ihtiyariye ve ya mahallince tanınmış iki şahit 
veyahut Notere tastik ettirmek şartile el ile yapılmış şaret veya 
mühürleri kabul edilebilecektir. Bu taktırde bu iıaret veya mü ür
ler n musaddak bir nuıhasınan hıfzedilmek üzere idaremize tevdii 
icap eder. Bunun haricinde yazı bi en şahıslara ait mühürlerin hiç 
bir "'uret t> k~bul edilmiyeceği i'an olunur. 

L.udanya postası 
Cama, Pazar, Sah, Ça11am· 

ba günleri idare rıbbmmdan 
9 da kalkar. 

Trıbzon ikınci postası 
(CÜMHURIY ET) vapuru 3 

Nisan Perşembe akpmı 
Galata nlıtımmdaa hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, ~ye, Fatsa, Ordu, 
Giresoıı, Tn'1zon, Rize, Ho-

saat on dörtte satılacağı i•in o unur. 
~·:--=-"7"~~~~~~-:-~~~~~~----~ 

Viliyet daimi 
meninden: 

Viliyet idarei hususiyelerinin 929 .eneai blltceleri 
pazarlık ile tabettirilecektir. Taliplerin 9 niaq 930 çaa•"°' 
saat on bire kadar daimi encümene m6racaatlan • 

paya gidecek ve Pazar iskele- 11'•'!!!~--~---.,~!llm----~----· 
sie Rize. Snrmene, Trabzon, Emvalı met ·uke mödürfüg'"' ün 
Polathane, Tirebolu, Gireaoo, 

Ordu, Faba, Samsun, Sinop, s J k d h 
lneboluya uğnyarak gelecektir. atı 1 o a issesi 

izmir sürat postası 
( GOLeEMAL ) vapuru 4 

Nisan Cuma 14,30 da Galata 
nhhmından hareketle Cumar
teai aababı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda milkemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Anıalya postası 
( ANAFARTA) vapuru '6 

Nisan Pazar 10 da Galata 
nbbmından hareketle lzmir, 
Kllll&k, Bodrum, Rados, F et
biye, Finike, Antalyaya gide
cek ve d&ıOıte mezkOr iake-
lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Saloz, Çanakkale, Geli
boluya uğnyarak gelecektir. 

12· 13 Nisan 1930: Kadınlara 
14 " .. : Erkeklere 

Torkiye Seyriaefain idareai 
Mntekaidin, Eytam ve Eramt
lin Mart 930 maqlan balida 
muharrer gtınlerde verilece -
ğinden esbabı maqm yolda
malannın yaptınlmıı oldutu 
halde gelmeleri ilin olunur. 

Babçekapıda Şeb Mehmetgeylini mahalleaiade Kömlrcl 
ğ nda Şapçı hanında 34 numara ile murakkam odan~ 
ait altı hissede dört hissesinin bedeli d6rt takaitte ademı""' 
935 lira bedeli muhammen ile 22-4-930 tarihine mDadif 
saat 14 te mlizayedesi mukarrerdir. Taliplerin '/, 7,50 
teminat makbuzlariJe lstanbul Emvali metrake 1abf ko 
milracaat eylemeleri. 

Türkiye ziraat bank 
umummüdürlüı1ünd 

Ttırkiye Ziraat bankası umum mlldlirlllitl, Ankarada 
merkezi binasına iliveten bahçen.in tayin olunu mahal 
bir bina yapbracakbr. Bu ite talip olanlar qajıcla Y.
ibraz edeceklerdir: 

1 - Talibin malt kabiliyetini g&terir Yeaikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılmlf vlan ifleria 1'ir 

fenni kabiliyetini g6sterecek sair vesaik. Talipler Aabr.ea 
bankası levazam ve mebani mlldllrlDP.ne l.tanbulda 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye mliracaatla bu .... ..., 
mukavele ve ıartnameyi yirmi beı lira mukabilinde .ı.b 

Bu İf için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif ~-
olunur. 

Teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Tllrki1e Ziraat 
umum ıpiidürlliğöne ve latanbulda Ziraat bankuı lat.aa~ 
miidOrlilğiine tevdi olun malıdır. 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin 1/ 0 10 nu -~ 
nat gösterecektir. Türkiye Ziraat bankaaı, mutlak aurett• 
gi bir talibi tercih hakkım muhafaza eder, 

/3 anbul ae~izincı iaa memurlupnclan: 

lstanbul sekizinci icra dairesindf'n T hı · · 
bir deini mahkümubihln temini itifası a ısı ye um um 
zımnında mahcuz ve funıhtu mukarrer · 
bahçe kapusunda Kırzade hanında 7 nu- ""' •• d 
marada bulunan- bir kısım elektirik ve gu n en . 
hava gazı ve Jµks lambalannın şişeleri • , 
6 nisan 930 tarihine müsadif pazar gü- Kum8fl mahfuz ve memhur nlimunesine temkaa id 
nü saat dörtte bilmüzayede furuht edile- edeceği fabrikadan alınmak ilzere idare müatüdemiai İÇİll 
ceğinden talip olan!ann mahalli meıkQr-
da hazır bulunacak memuru mahsusuna talum yazlık e lbise imali aleni surette mibıak•1aya koDll 
müracaatlan ili\n olunur. nisan 930 pazar günü saat 14 te ihalesi icra 

Dr. A. KUTIEL 
Gizli ' ,. cilt hastalıkları mütehaASHn 

Karaköy börekçi Fırını masında No 3_. 

lerin şartnameleri görmek &zere yevmi .ınezk(lra kaclat 
Galatada Rıhbm caddesindeki idarei merkeziyeye oa'--

Mes'ul mlldür: Refllı 


