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-- 2 - VAKiT 4 Nisan 
kaydedilmesini istemiştir. Siyasi 
hayata girmiye hazırlanan bu 
Türk hanımı deniz kenarın· 
daki güzel ve büyük evinde 
ziyaret ettim. Beni nezaketle 
kabul etti. Muhtelif suallerime 
ıu cevaplan verdi: 

1930 

- Fırkaya müracaatım doğ
rudur; teaddüdfi zevcab ilga e
derek kadınlarımızın esaret zen
cirini kıran, kadınlarımız hakkın
daki hayırhahlığı her vesile ile 
gösteren fırkaya ve onun büyük 
liderlerinin umdelerine hizmet 
etmek blltftn kadınJanmızın bor
cudur. 

- Fırkaya kabul edilip edil
miyeccğiniz hakkındaki kana
atiniz? 

- Fırkaya phıımın kabul 
veya ademi kabulü hakkında 
m&talia beyan etmek bana 
dlfmez ı yalnız kadınlanmızın 
Fırkaya kabul edilmesinde hiç 

bir mani tasavvur etmiyorum. 
Çthıldl fırka prensiplerini, um
delerini bliyllk bir kıskançlıkla 
kabul eden her Türklln fırkaya 
gireblleceğinı nizamname sara
haten zikrediyor. KadınJanmıza 

- ıiz Tnrk değilsiniz - diyecek 
bir Tllrk vatanpcrverinin mev
cudiyetini tasavvur edemem. 

- Fırkacılık bir çok ahvalde 
mahremiyeti icap ettirir. Ace
ba kadınlarımız bu mühim lazı
meye riayet edebilecekler mi? 

- Bu fırkanın ilk tesisinde, 
hatınmda kaldığına göre 335 
senesinde idi, ismi Rumeli ve 
Anadolu müdafaai hukuk .cemi
yeti idi.Bu halaskar cemiyetin pek 
çok kadın şubeleri ve merkez
leri vardı. Hatta ben de o ta
rihte Kastamonu şubesi reisi 
idim. Öyle zannediyorum ki mu
haf azai mahremiyet hususunda 
hanımlarımız en ufak bir ıika
yete mahal bırakmamışlar ve 
erkeklerimizden geri bir kabili
yet göstermemişlerdir. 

Ben kendimi 335 senesinden 
beri bu fırkanın fikren, ruban 
bir hadimi, aciz bir ferdi telakki 
ediyotum. Zekiye Halil Hanım, 
ricam üzerine fotograflarını da 
lntf ettiler. 

Yeni kanuna nazaran eylülde 
yapılacak intihabatta Mersin be· 
lediye meclisinde Hanım azala
nn da yer alması diğer yerlere 
nazaran bekleniyor. 

şehir dahilinde benzin depoları Türk-Fransız 

Büyük bir tehlikedir M. H. nın~~enıesin~e 
E . · . .. Dün iki dava va bak•ldı 
manetın,meVCUİ Dtzamnameye gore Dün Türk - Fransız muhtelit 

harekete kadir olmadığı anlaşılıyor! hakem mahkemesinde bazı da-
. valara bakılmıştır. 

Şehrin muhtelif yerlerinde göre ÜskUdarda bir benzin Apostolides isminde bir ıahıs 
açılan benzin depoları her ta- deposu vardır ki cidden tetkike Aydındaki Cfyasına vazıyet edil
rafta halkın huzur ve emniye- değer bir mahiyet gösterir. Bu diği iddiasile hükumeti dava 
tini iblil edecek bir hale gel- depo eski bir medresede tesis etmitti. Fransız tabiiyetinde ol
miıtir. Bilhassa Eminönü civa· edilmit ve medresenin odaları duğunu da iddia ediyordu. Mah
nnda sıklaıan bu depolar civar birer depo yapılmıtbr. Nizamna- keme tabiiyet iddiasını kabul 
emlAk sahiplerini bihakkın endi- menin dediklerini tamamile ye- etmiı, fakat ajanımız bu zatın 
ıeye düşlirmekte, tikiyetlere rine getirmiş bulunan bu de- Rum olduğunu, Fransız tabiiye-

k t kt-..ı• GU · poda binanın vaziyetinden bil- tinde bulunmadığını, evinin em-
ıev e me coır. n geçmıyor vali metrukeden bulunması ba-
ki bihakkın yerinde olan bu istifade külliyetli miktarda ben-

sebile mahkemenin bu davayı 
ılkiyetlerle kartılqmıyalım. Her zin bulunuyor. ril'yete salihiyeti olmadığını be-
an vukuu ihtimal dahilinde bu- Bu benzin miktan itibarile yan etmiş, karar verilmesi için 
lunan bir iştial tehlikesinin kor- bulunduğu yeri tamamile tehdit muhakeme talik olunmUftur. 
kusu altında yaşamak pek ko- etmeğe kafidir. İkinci dava Papa Oimitro 
lay bir ıey olmasa gerektir. Hasıl ettiğimiz intibaa göre isminde Fransız tebaasından bir 

Dlln bu huıusta Emanete bu husustaki nizamnamenin ta- şahsındır. Umumi harp eanasın-
mllracaat ettik. dili ve bUtün depoların vazi- da İzmir valisi Rahmi 8. kendi-

İşin tafıiline giritmeden evvel k b sinden tiUOn satın almış, fakat 
d k yetini şamil olma üzere ir bu tütünler ucuza maledilm;•tir. 

derhal işaret e elim i bu mü- kanun tanzimi lazımdır. yoksa .,. 
racaatımız Emanetin bu işe he- Umumi harbi müteakip bqlıyan 

eldeki nizamname istenilen hu- işgal devresinde ise Dimitro bu 
men hemen bir s~yirci vaziye-

susu temin edecek ve yapılacak tiltünleri cebren müsadere ettir-
tinde kalmağa veya kalmamağa · · ş d d k 

sui istimalleri menedecek kabi- miftir. im i e il satıma ait 
mecbur olduğudu görmekten 1 k 10 b" ı· fi f k liyette degv ildir. Bu hususta eb- o ara ın ıra ·at ar ı 
başka bir.şeye yaramamqtır. . t kt d" o•v t ftan hü niye kanununa maddeler flAvesi ıs eme e ır. ıger ara -

Eldeki mevcut ve çıkarılışı ktimet de mlltekabil bir dava 
çok eıki bir tarihe ait niı:amna- de mümkün olabilir. açm11 Te ttUOnlerin cebren iıtir-
me şehir dahilinde benzin deposu Gene dün haber aldık ki dadı dolayısile 20 bin lira ·talep 
açmayı menetmemektedir. Emanetin . bu hususta dütündfiğü etmiftir. 

Emanet bu tehlikeyi tamamile çarelerden birisi de bllyUk bir Ba da•alar da lu...ara talik 
hissetmekte, ye hissedenlere hak benzin deposu yaptırmaktır. Şe- olunm_u_ştur __ • ------
vermekte bulunmasına rağmen bir haricinde yapılaca~ bu de
tamamile cezri bir tedbir alma- po çok müsait şartlarla taliplerine 
maktadır. verilecek ve bu şekil ıehirdeki 

Y alnrı: nizamnameye yeniden benzin depolarının tedricen şehir 
ilave edilen bir madde yeni haricinde toplanmasını temin 
açılacak benzin depolan hak- edecektir. 
kında bazı -.bkim vazetmittir. 

Bu madde deponun taş olma
sı ben:ı:inin muayyen miktarda 
ve yer altında yaptınlacak tank
larda bulundurulması, depo
lar araaındaki mesafe, benzinin 
borular vasıtasile verilmeıi, dük
kan dahilinde bir teneke ben
zinden başka benzin bulundu
rulmaması gibi hususlan amirdir. 
Eski depolar da bu hale irca 
edilmiıtir. Fakat bütün bu ted
birlerle beraber bir ittial tehli
kesinin vukua getireceği tek
mil hadiselere bir set çekilmit 
bulunduğuna inanmak biraz saf
dillik olacaktır. 

Mesela Emanette işitildiğine 

Küçük ilanlar 
iş verenler için 

meccanen! 

l, vermek için kadın veya 
erkek bir kimse mi isti
yorsunuz? 
"Yakıt,, a kısa bir mektup 

gönderiniz ! 

1 ekaat l.tyihası meclıste 
Ankara, 3 (Telefon) - Mil iki 

ve askeri tekant liyihası Vekil
ler heyf'tinde Meclise takdimi 
takarrür etmiıtir. 

Yalovada umran 
Sadullah Bey muharririmize 

neler s6ylodi ? 
Yirmi gllnden beri Ankarada 

bulunan Seyrisefain umum mO
dtlrü Sadullah B. dün ıehrimize 
dönmüş ve akşam Yalovaya ha
reket atmittir. 

Sadullah B. dlln bir muharri
rimize şunlan söylemiştir : 

- « Ankarada idare bütçesi
nin tasdikile meıguldilm. Bu müd
det zarfında Nafia Vekaletinde 
yeni bir vazifeye tayin edilece
ğim hakkında çıkan ıayialardan 
tamamile bihaberim. Yalovada 
umran her giln ilerlemektedir. 
Mayısta parlak bir küşat resmi 
yapacağız.• 

Yalova kaplıca ve otellerinin 
yeni tarifelerine göre yemeksiz 
birind sınıf odalar iki kiti için 
15, ikinciler 6, üçüncüler 4 lira, di
ğerleri 125 şer kuruştur. Yemek-1 
ler 5, 3, 2 ve 1 liradır. 

UTAM~A ...... 
ikisıninkini de cümle ileme bil
dirmek tehdidile ıantaj dol•pla
rı kurmak müşküle vardı. Türk
çede bir mesel daha vardır. 
Zenginin fahişeliği, fıkaranı!' 
hastalığı belli olmazmıt derler •• 
Artık belli de olsa pek umur 
etme diyenler var.. Sözün kısası 
size bir it getirdim. Fakat gizli, 
pek gizli, ıağ kulağınızın işitti
ğinden sol kulağınızın haberi 
olmayacak .. Bildireceğim kadarını 
söyliyeceğim. Ötesini sormıya
caksınız.. Bu ıartla işinize geli
yor mu? 

- Kız oğlan kız... Üç aylık 
gebe, uğradığı bu kaza belli 
olmadan haftaya, tertemiz 
bekaretine alamet olarak beyaz 
gelinliklerini giyecek.. Himmeti
nizle duvağını ailrllyecek... Hiç 
bir fey .•ezdirilmeden namuskir 
bir kocanın koynuna girecek .. 

V AKı t ııı teırıkcı~u l::Sb 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Avnüsselah - Senin bugünkü 

ziyaretin boşuna olmamalı .. Bize 
dişe dokunacak ne iş getirdin ? 

Binlik - Size ne dedi kodu 
getirebileceğim.. şimdi işler ke· 
sat. .. 

Avnüsselah - Ya deminden 
ortalığı ahlaksızlıkla itham 
ediyordun? 

Binlik - İşte ahlaksızlığın 
müstevli olmasından dolayı ke
satlık çekiyoruz? 

Avnüsselah - Nasıl? Anlıya
madım ... 

Binlik - Evvelden ayıpça 
vak'alar nüdretleri hasebile et
raftan merakı, dedikoduyu mucip 
olurdu. Şimdi herkes ahlaksız
lığa doydu bıktı. 

En sunturlusuna artık başları
nı çeviriyorlar.. Artık bizim 
için onu, bunu utandırıp da geçin-

menin imkanı kalmadı. 
Netice de onlardan ziyade biz 

mahcup oluyoru:ı:. Bak sen bile 
utanmayla değil utanmamazlıkla 
yaşamanın yolunu buldum .. Her
kes senin mesleğine dökülürse 
dünyanın hali nasıl olur? 

Avnilsse ıah - Koca nine biz 
yolu tutturduk işimiz iyi gidiyor. 
Görüyoruz ki sen de fena geçin· 
miyorsun... Hak bin bereket 
versin. Mesleğimize ta'netmiye
lim. Çıkar bakalım dedi kodu 
sepetinde ne maceralar var. 

Binlik - Şimdiki seviımelerin 
gizli fahiteliklerin askını yok, 
baskını yok... Al karıyı istediğin 
yere götür... Kocası evde yok
ken çal kapıyı misafir diye gir 
içeri.. Bunların arkalarından do
laşıp da kocanın hayatını kansı
na, karısınınkini kocasına, her 

Avnüssalih - Senin bildiğini 
bizim bilmemiz de ne mahzur 
var? 

Binlik - Mukavelem böyle •. 
Kabul ediyor musunuz? etmezse· 
niz ben meseleyi sizin yardımı
nıza hacet kalmadan diğer tilr
lü de halleder ve yahut ettirebi
lirim .. 

Avnüsselih - Peki mademki 
maslihat böyledir bize ıöyliye
ceğin kısmını anlat bakalım .• 

Binlik yerinden davanır gibi 
boynunu dikerek hararetli bir 
ıeale: 

A vnllsselih - Bu ancak bir 
komedya sahnesinde başarıla
bilecek bir işe benziyor bilmem 
hakikatte nasıl olur? .• 

Binlik ıesine müessir bir 
ahenk vererek : 

- Bet yüz lira cebimde du
ruyor. Ver 16z6 al paralan. 

Utanmaz adam, doktor, avu
kat ilçil kadınm bqına toplan
mıılar: 

Suduri - Bu 6ç aylık gebe 
kız oğlan kın bir kerrecik olsun 
muayene edemez miyiz? .• 

Binlik - Kabil değil .. 
Suduri - Bu kadın kaç ya

tında? 

Binlik - Daha yirmisinde 
yok. .• 

Suduri - Ben onun hayab 
noktai nazanndan söyliyorum .• 
Yoksa vereyim ilicı.. Düşürte-

1 Telgraf haberleri 

Beledive kanunV 
.: 

Dün müzakeresi 
tamamlandı 

Ankara, 3 (Telefon) -
gün Millet meclisinde Tilrk • 
merika ticaret mukavelesi J 
hası İktıaat enciimenine 
rilmif, ıonra belediye 
nun heyeti umumiyesinin 
keresine devam olunmuş ve 
rilmiştir. 

Ihsan B. Ankara~-.. 
Ankara, 3 (Telefon) - S 

bahriye vekili İhsan Bey b 
geldi. 

Ganditevkifmi edil 
Londra,3 (A.A)- Deyli 

bildiriyor: Gandi ve 79 
şı Horatta on binlerce kiti 
fından karşılanınışbr. Yarıo 
istihsaline baılanacaktır. Bu 
reket üzerine Gandi ile ark 
larının te•kif edilmeleri m 
meldir. 

Müstahsile ve taoirlere 
lzmir, 3 ( Yakıt ) -

bankası ıubesi milstahaile 
ihracat tacirlerine tkrazata 
lamak Uzeredır. 

os~o~nr trnnıvnyl 
İmtiyaz Emanetten tlrktl 

devredileoek 
Üsktıdar tramvaylan imtİ 

nın Şehremanetiaden şirkete 
redilmesi kuYvetle muhtem 

Gerek Üsküdar - Ale 
gerekse yine Emanete ait 
dar - Kadıköy, Deylco. ....o ' 

doluf enerine kadar ele 

tramvay imtiyazının tirkete .~ 
ri için her iki taraf veV 
heyetine müracaat etmiftir. ~ 

Devir muamelesinden "· 
ıirket yeni hatlan yapmaya 
lıyacaktır. lık olarak Kadakf 
Moda - Fener bahçe hatb 
lacakbr. 

Müfettiş muavi 
Ziraat bankası milfettit 

vinliği için yapılan im · 
dun nihayet bulmuştur. ()il 
miifettişlik için ıebrimizdell 
İzmirden 4, Ankaradan 20 
imtihanlara girmiftir. 

yim çocuğu.. Bu sallapata. t_ 
keli bir iıtir. Bakalım ceni' 1 
aylık? Kadın ne mizaç ., l 
şekildedir? Bir hafta soor' ~ 
lin olacakmış, isk.: ~'a .:~:~ 
nin arası pek yakın.. .,_..-/J 
emoraji gelir. DindireJll ~ 
Daha size anlablmıyacalı 
tllrln ıeyler olabilir. Bayi• 
lar vukuunda senin bir il 
gelip bir oraya koımaol• 
maz.. • 

Binlik - Benim bu ~ 
o kadar aklım ermez. 8eO ~ 
ebelere de mllracaat ede 
Ukin onlara pek o ka~ 
niyetim yok. Suduri .'. 
hafiftir. Ôldllrmeden bit~ ~ 
kurtardın. Biliyorum. y...,-~ 
tilrtmek değil damat ;-il' 
adam bu km bakir _..k.,. _ ..J 
alıyor ve Biye zanned__.-olr."'.ı 

Suduri - oaaaat 
adam!.. Demek ki or"' J 
bir yer. ~· 

Binlik - OralarıDI . ~I 

canım.. '"" Ali Safder - Kibar f":-
lar bir çocuk dllt0rhlli1' ~!J 
beş yüz lira verebilirlet ,- , 



Kazalara karşı bir tedbir -Şoförler için bir madalye 
çıkarılmalı deniyor 

Oförler otomobil adedinin gün
den güne azaldığım söylüyorlar 
Şoförler taksı· ·· ti · · t, . ucre erının 
lYıdi · · E ttın· ıçın manete müracaat 

ilet lflcr ve bu talepleri Ema
tJ Çe kabul e
ı:.. lbcnıişti. Bunu rı 
lltttj 
ttnı· ne şoförler 
1) 1Yeti Şurayı 

'•lctc -·· 
'- mU~a-

lt et . . lf ınıştı . 
tlıOı b .. '- u mura-

lll a~ cevap gel· 
Cttııı:f 
~- T ır. 
~r .. , illi or er, ce-
Yctc he .. 

llıfir r gun 
ttk •eaat cde
ı ... tarar ettik
"tırı· 
,

1 •e taksi-
h tlerinin tezyidi ıçın lazım 
~ltıı teşe bbüsatın sür atle 
~~ını beklemekte olduklarım 
~ektedirler.Bu müracaatlar 
~ da ileri sürü.en iddialara 
'ı.ıtc la 
~U t~nbu~da ça ışan otomo-

~ tllı: gıttikçe Anadoluya götü-
11 ~ ektedir. Geçen seneye na
l' 't~n l~tanbuida takside i~liyen 

d, lrıobıllcrin m. ktarı yüzde ou 
tcc · d ,., eıın e azalmıştır. 
~, ..... 

"ıik 11&1ıyet bu aza an otopıobil 
tarını tesbitc ;l-9· mıştır. 

l' . .:-ıı s ;, e z· 
Ilı •ksılerde hile• c ır:ıni olun-
İttılaı için aletle:-in müşteri tara· 
t~ dan görülebilecek bir irtifaa 
~ıl atılın;tsı telforrür dmişt; . Ya-

"11 tecrllbeler neticesinde taksi-

ler yükseltildiği takdirde şoförün 
önünü göremiyeceği anlaşılmış 

ve bu tasavvurdan sarfı nazar 
edilmiştir. 
Bır teklif 
Otomobil ka

zalarına mani 
olmak için alı
nan tedbirlerin 
tatbikine de
vam olunmak
tadır. Bu müna
sebetle bir ~ a-
riimiz bize gön
derdiği mektup
ta yeni bir tedbir 

tavsiye etmektedir 
Kariimiz diyo• ki: 
Belediyelerce beş sene zar

fında hiç bir vukuat yapmıyan 
ve hüsnü ahlak sahibi olan şo
för' er iç'n bir gümüş liyakat 
madalyesi verilmeli bu nişanları 
ataşıyanların elbiselerinde ayrıca 
bir a'ameti farika bulunmalıdır. 
Kaza yapmaksızın on beş seneyi 
ikmal edenlerin madalye!eri altın 

m:ıdalyeye tebdil edilmeli,aynca 
bir mükafat verJlmeJidir. 

Lıyakat madalyesini haiz olan 
şoförl~r hususi ıoförlüldere ter
cıhan alınacaklan gibi takside ça
lıştıkları takdırde de daha fazla 
müşteri edinebileceklerinden bu 
tedbir hayli müfit olacakbr , 
Zannındayım! .. - •••••• aJ4IS»! ---s. Q. ~-

'11,. 
~d;6,lde aç kalan kaza

avJ.1art:uler imdat 
s isfrı'o /ar 

t~ on Posta ile aldığımız İngiliz 
s~telcrinde okunduğuna göre 
~ t}'den tek satıhlı bir tayyare 
\ 

1 
İngiltereye müteveceihen 

•t \anan ş · 
b. ~ül ~ . mıt - .. 
"lllitıd azım Şir ....--.~ 
'~c· e iki tay
)altı~ A.vustral
~~ d, ~ ~orkunç 
tı,i .~·ık ara
~tç \iterinden 
lııotitc t l e r k e n 
~ vte b' 

tlık ır sa-
t~k b arız ola
tıı ıtre · 
1 tcbllt •nnıeğe 
~~dı kalmış-

"t> t. 
ı. 'h Kazazede tayyare-
1111' ı}'are ·· b · · ş cııere etlerden ırı 
~'f. ~y olma-
t'11ı, .. akat arazi pek ıssız ve 
ıt o dn~aki yiyecek de pek 
~l'\ız ~&u •Çin aç'.ık tehlikesine 

~l.I l <ılnıışlardır. 
~llrd1 ayyarede te'siz mürsi!esi 
~ t, fak 

i l.I te) .at ahize yoktur. 
llıdat i sızle etrafa ( S.0.S. ) 
S Şaretler· ·ı · · on ı verı mıştır. 

ttdcı, .. ~azete'er· henüz bu kaza-
~t.... ın bul 

"'Ckted· unamadıklarmı ilave 
ırler. 

~ !! l'an 1\1-;;_ SaJem 
lltl ınrnı 

~ ~ ltıik ş avukatlardan ve 
~' ). tlt S I bankası direktörü 
'I" ~ a em A k \, Rclnı1• n aradan şehr.mi-

"'ql Ş Ve p 
,,,J olnı era Palas oteline 

ıf'V' ~uştur. 

Polt~ ı ı ıudürü 
Muhakeme mi 

edilecek? 
Şerif B., vazifemi ya-

p1yorum. diyor 
Dünkü «Politika,. refikimizin 

veı diği bir habere göre Dahi
liye Vakileti polis müdürü Şe
rif Bey hakkındaki tahkikat fez
lekesini Şurayi Devlete gön
dermiştir. 

Bunlardan birinde Kekiklide 
kanunsuz bir surette kapattırılan 
bir birahane ıahibinin mUraca
atı üzerine polis müdürünün 
kanunsuz hareket ettiği, bira
hanenin kapattırılamıyacağı,ancak 
para cezasına mahkum edilmesi 
lizımgeldiği tasr h ediJmiı ve 
Şerif Beyle birlikte bir komiser 
muavini ve iki polis memurunun 
lüzumu muhakemesi talep edil
miştir. 

Diğer mesele Karagümrükte 
seddedilen bir kumarhane hak
kındadır. Müfettiş bu meseleden 
de Şerif Beyin lüzumu muhake
mesini istemişse de Dahiliye 
Vekaleti bundan men'i muhake
mesini talep etmiştir. 

Dün Polis müdürü Şerif Bey
den bu haber hakkında mUta
leasını ve işaret edilen meseleler 
hakkındaki noktai nazannı sor
duk, dedi ki : 

- Olabilir. Ben vazifemi ya
pıyorum. Bu işaret edilen mese
lelere gelince, buna mOmaıil 
yüzlerce muamele geçiyor, bun
lar da onlar arllsmda olabilir. 

lstanbulun hav atı 1 
Falcı kuılar 

' Fal ve niyete bakan kuılar 
Bu para dolabını hangi İstan 
bullu tanımaz. Maahiza bu nevi 
kuılann ıon günlerde nazan 
dikkate çarpacak kadar çoğal
ması verdiğimiz bükilmde bizi 
tereddüde dütüriiyor. Siz ne 
dersiniz? 

Acınacak hat ! 

Hayat feraiti giin geçti~ , 
ağırlqıyor. Resmimizde bu st 
ıiz sedasız facianın kurbanların-

dan birini görüyorsunuz. Beş 
Y•tında bir çocuğun yeri her 
halde bir boya sandığının ıs
kemlesi değildir. 

Sefahat şehri! 

Gramofon ticarethaneleri ön-
erine en fazla mfişteri toplıyan 
mağazalardır. Bunun sebebini süs
lü camekanlardan ziyade hiç 
durmadan çalan gramofon maki
ne erinde aramak lazımdır. Bu 
dükkan~ardan bir kaçını bir 
araya cemeden cadde ve sokak
larda şehir neşe içinde coşan 

bir sefahat beldesini andırmak· 
tadır. 

--- - ---
Dr. Ferbanks 

Meşhur sinema artidlerinden 
Duglas F erbanksın bugün olmaz
sa pazar günü lstanbula gele
cektir. Duglas, T okatlıyan ote
linde kalacakbr. 
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Ağır ceza mahkemesinde 

~'}'iı>li 1-Icılit 
On sene ağır hapse mahkum oldu 
Rana, Ayşe, Satenik H. larla 

Arapkirli Ahmet Ef. yi 
dolandırmak cürümlerinden İs
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilen Eyipli Halit 
hakkındaki karar, dün bildiril
miştir. 

Eyipli Halit, bu cürümleri 
kendisıne taharri memuru, birin
ci kaptan süsü vererek işlemekle 
maznun bulunuyordu. 

}(' adınların beşibirıik, mücev
her gibi şeylerini, Ahmet Ef.nin 
de paraımı aldığı için muhakeme 
ediliyordu. 

Muhakeme neticesinde, müd
dei umumi Burhan B. in talebi 
üzere, cürümleri sabit olmuş, 

birçok sabıkası ve münferit ha
pis cezasına layık olduğu düşü
nülerek, hapisanede henüz ayrı 
höcrede hapsedilecek taksimat 
olmadığından, sekiz sene sekiz 
ay altı günlük ağır hapis cezası, 

Galata kulesi 
Çift asansörle teç

hiz edilecek 

Üst katllnda hir ı!a
zino açdacal-s. 

Emanet Galata kulesine asan
sör yaptırmayı 

tasavvur etmek
tedir. 

Şimdiki hal
de Galata ku
lesine çıkm:ık 
bir hayli müş-

1<üldür. İstanbula 
~elen seyyahlar 
.uleyi gezmek 
çın tahta mer

divenleri gıcır
data gıcırdata 
ta yukarıya ka
dar, bin zah
metle çıkmak
tadırlar. 

Halbuki Ga
lata kulesi asan
sör yapmıya çqk 
müsait bir binadır. Hatta ya
pılacak asansör çift olarak ya
pılacaktır. Bunun için 15000 
lira kadar masraf olacağı tah
min edilmektedir. 

Emanet asansör yapıldıktan 
sonra Galata kulesinin ta tepe
sinde bir gazino açacaktır. 
Asansörle kuleye çıkanlar, ister
! erse yukarıda oturup bir çay, 
bir kahve veya bir içki içecek, 
lstanbulu yüksekten ıeyrede 
bileceklerdir. 

Bu suretle Galata kulesinin 
yalnız seyyahlar tarafından değil, 
İstanbul halkı tarafından da 
büyük bir rağbet göreceği mu
hakkak addedilmektedir. 

Kuleye çıkanlardan cüz'i bir 
ücret alınacağı için asansör 
masrafı olan 15000 liranın az 
zaman içinde çıkarıldıktan baş
ka kulenin Emanete devamlı bir 
varidat menbaı olacağı da ta
bii görülmektedir. 

Kulenin asansörle teçhizi yal
nız Emanetin menfaatini temin 
etmekle kalmıyacak, İstanbulu 
seyyah şehri haline koymak için 
yapılacak teıebbüslerin birinci
sini teşkil edecektir. 
· Emanet asansör için yakında 
Cemiyeti belediyeden tahsisat 
isteyecektır. 

Eyipü Halit 

on sene bir ay on güne çıkarıl
mıştır. Kendisinden ayrıca 360 
lira da ağır para cezası alma-
cakbr. 

Kadın hakim 
Nezahet Hanım kimdir? 

Hukuk fakültesi mezunlarm
dan Nezahet Hanımın lstanbul 
aza mülizimliğine intihap edil
mek üzere o duğunu, bu suretle 
kendisinin ilk Türk kadın hakimi 
olmak şerefini kazanacağını dün 
telefon haberi olarak bildirmiştik. 

Devlet Şurası tanzimat dairesi 
azasından İsmail Hakkı Beyin kızı 
olan Nezahet Hanım Hukuk 

fakü tesin~en 927-928 ders senesi 
nihayefndt" diploma almış, kısa 
bir müddet sonra İstanbul 
birinci hukuk mahkemesi zabıt 
katipliğine tayin edilmiş ve bu 
vazifeyi iki seneden fazla ifa 
ederek avukatlık sitajını bitir
miştir. Nezahet Hanım bu 
suretle sitajmı bitirdikten sonra 
Ankaraya gitmiş ve geçenlerde 
orada baroya kaydedilerek 
avukatlık yapmıya başlamıştır. 

eo 

İstanbulda bir Ja
pon san'atkarı -·-Uzun zamandanberi Asyanın 

hemen bütün memleketlerini 
gezdikten son
ra Ninva ve 
Babil harabe-
lerinde tarihi 
tetkikatta bu-

lunan Japon 
sanayii tezyi-
niye artisti M. 
Aoyama Mı
sırdan şehri-

mize gelmiştir. 
M. Aoyama 

İs tan bulda da M A • . oyama 
tanhi tetkikatta bulunacaktır. 

Japon san'atkan bir muhar
ririmize Türk müzelerinin kitap
larda okuduğumuzdan çok daha 
mükemmel olduğunu söylemiş 
ve bilhassa dahili intizamından 
sitayişkar bir lisanla bahsetmiştir. 

M. Aoyama bir hafta sonra 
Rusya tarikile memleketine dö
necektir. 

Japon heyeti gitti 
Bir haftadır şehrimizde tarihi 

tetkikat yapan Japon müderris
leri heyeti dün Atinaya hareket 
etmiştir. 



• 
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Akden'l müvazenesi 

Londra bahri tahdidi tes' ihat 
~onferansı kat'i bır aka-

met safhasında uıun zaman 
bocaladıktan sonra son gün erde 
birdenbire yeni bir ümit ile 
canlanmıştır. Konferansı bu su
retle canlandıran şey şimdiye 
kadar beş büyük devlet arasında 
en büyük anlaşma enğeli teşkil 
eden Fransa - İtalya rekabetini 
bertaraf edecek yeni bir Akdeniz 
itilafı projes ı dir. · 

İngiltere, Amerika, Japonya, 
Fransa ve ita ya arasında akti 
ihtimalinden bahsedilen böyle 
hır itilaf Akdenize sahil o an 
her memleket için hayati bir 
ehemmiyeti haiz olacağından 
konferans müzakeratını bııhassa 
bu nolitai nazardan takip etmek 
lizımge mektedir. Mevzuu bahs 
olan itilihn mahiyetini iyice an· 
lıya bilmek için meselenin evve
liyatı hakkında biraz malumat 
verelim: 

İtalya ile Fransa arasında bü
yOk b r rekabet vardır. İtalya 
munhhaıı Londra konferansında 
İtalya ve Fransa arasında bahri 
kuvvet noktasından tam müsa
vat bulunmasını istemektedir. 
Eğer Fransa ile ltalyanın bahri 
kuvvetleri birbırine müsavı olur
sa Fransızlar gemilerinden bir 
kismını şimal denizi ile Bahri 
muhiti Atıasi de bulundurmıya 

mecbur olacaklan için Akdeniz· 
de İtalya tamamen hakim bir 
vaziyet almış olacaktır. Bu tak
dırde Fransa ile Afrika ve Asya 
müstemlikeıeri arasındaki müna
k aJit ve irtibat tehlikeye düte· 
cektir. 

İşte bunun için Fransa İtalya
nın metalibine karşı kat'i bir 
muhasama cephesi almıştır. Di
ğer taraftan İtalya da bütün ih
tiyaçlarını Akdeniz yo:uodao te
darik etmekte o duğundan bu 
denizin kendisi iç n bir nevi 
(Mare Nostram) olmasında, bu
r~da İtalyan kuvveterlerinin Fran
sız kuvvetlerine karşı tefevvuku 
haiz bulunmuında israr etmek
tedir. 

G6rülilyor ki her iki tarafın 
iddialan arasında tam bir müba
yenet vardır. Şu kadar ki bu 
mübayene.i telif etmek imkansız 
gibi telakki ediliıken son gün
lerde bir uzlaşma çaresi bulun
mak ihtimallerinden babsedilmi
ye başlanmıştır. 
Amerıka murabhas1an aylar 

danberi Londrada uğraııyorlar. 
Burada aarfettikleri emeklerin 
her halcie maddi bir semeresi
ni almak istiyorlar. Diğer ta-
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Flati meıkClkAt ü9 , dört 

gündenberi tehavvülAtı kül
liyeye cuc;Er olduQundan 
muamelAtı ehzü ita ketme 
ketı mütkülAta giriftar ol
muttur . Bu tehavvülAt me-
telık ekçenm kalc!ırılmeı1na 
dair hükQmeti seniyece bir 
tasavvuru cec'it bulunme11-
na ve encümeni mahsusu 
vükelAnın bu husus için bazı 
muteberanı sarrafın ile 
müzakerede olma•ına mebni 
olup bu bapta telAta mahal 
g6rülemez. 
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fluharriri : Ömer Rıza 

Bedilin güzel Hurremşahı 
kaçırdığı duyulmuştu 

Selahattin bu haberi duyunca çok sı· 
kıldı.Bu şerefe dokunur bir hadiseydi 

2-
Cennet fedayilerinin hü' isası: 

[Salip akınlan şarka doğru ilerliyor· 
du. Endülüslü bir seyyahın anlattığı gibi 
güzel ve sevimli yepycşil Şam artık 

bir kahramanlar yuvasıdır. Bu kahraman· 
lar yuvasında çok heyecanlı toplanmalar 
oluyordu. Bilha.,sa Kudüsün Salip ordu· 
ları elinde nldığı man;;ara pek fecidi. 
Şehir baştan ha~a bir maktel halini al· 
mıştı. Bu büyük zulüm ve büyük cina
yetın intikamını alacak b ir kahraman 
geceli gündüzlü çalışıyordu. Bu kahraman 
S ılılhattııı idi. Gireceği harbi •;e neticeyi 
dLişünmektedir. ] 

Bu genç kafilesinden aynla
rak Şamda kalmayt tercih etmiş 
ve Salahattin i•e beraber bir 
kaç askeri maceraya iştirak ede-
rek onun bütün itimadını, biltün 
muhabbetini kazanmıştı. Gece 
g ndüz Salihattinle düşüp kalkan 

onun konaklarındaki her içtimada 

hazır bulunan ve bütün ailenin 
en samimi dostu tanılan Bedii 
günün birinde ansızın kaybol
muş, Salihattinin biraderi Bale
bek emiri Şebinşabın kızı, bütün 
ailenin en güzide en güzel 
evladı Hürremşahı da kaçırdığı 

anlaşılmıştı. [1) 
Bu hadise bOtlın Eyyup hane-

d J
r:l • • 

amm yı ilmmfa vurulmuşa 

döndürmüştü. Bi ıhassa SaJihattin 
iki kat müteessir olmuştu. 

Çünkü hem bir dosttan olmuş, 
hem de şerefine nakısa gelmişti. 
Onun aile şerefile oynıyan bu 
adama bir ders vermek lazım 

1) Şehlnt•b. Turar t•b. Fernahfelı s bl 
la mler Eyyubl er ar•aınd" t•J dl. 

raftan Londra konferansını ha
zırlayan lngiliz baş vekili M. 
Makdonalt akametten kurtulmak 
ve herhangi bir şekilde siyasi 
bir muvaffakiyt-t kazanmak için 
çalışıyor. Bundan doıayı bir ta
rattan lngilızler, diğer taraftan 
Amerikalılar Fransa ve ltalya 
arasmdaki bahri rekabeti bir 
Akdeniz itilafı ile bertaraf et
miye karar vermışlerdir. 

Anlaşıldığına göre mevzuu 
bahsolan itı1ifm esası şudur: 

İtalyan!arın istedikleri şekilde 
bahri müsavala razı olmıyan 

Fransa Akdenizde İtalyanın 
filosundan fazla kuvvet bulun
durmamayı teahhüt edecek, kuv
vetlerinin fazlasına Şimal denizi 
ile Bahrimuhıtiatlasi de ve unk 
müstemlekelerinde tutacaktır. 

Öyle görülüyor ki İta 'ya ile 
Fransa bu esas üzerinde ittifak 
eder.erse İngiltere, Amerika ve 
İspanya bu esas üzerine bina 
ediıecek bir itilafı im1a edecek
ler, bu suretle Fransanm tahdıdi 
tcslıhat ıçm istediği emniyet 
şartmı temin etmeğe ça11facak 
tardır. 

Her halde Akdeniz mtivaze
nesi hakkında akseden projeler 
henüz kafi derecede vazih olma
makla beraber Loqdr a mü7ike
ratının birdenbire ehemmiyet 
peyda ettiğini göstermektedir. 

.AtduHet .A.suH 

gelmişti. Sanki Bedii ondan bu 
kızı isteseydi onu almaz midi? ... 
Salihattin aziz arkadaşının 
hislerine aşina çıkmaz midi? .. 

Bedilin bu hareketi mert ve 
gururlu insanlardan müteşekkil 
Eyyup hanedanını derin bir hüz
ne duç;ı r etmiş, hepsinin izzeti 
nefsini yaralamış, hepsinin a nını 
lekelemişti. Hi!rremşahın babası 
Şehintah bu hadise üzerine o 
kadar köpürmüştü ki birkaç bin 
adamı toplayıp Endülüse kadar 
devam edecek bir maceraya 
girişmek istemişti. Fakat Sali
hattin Htırremşahı kurtarmayı 
kendi üzerine almıf ve hadisenin 
vukuu anından itibaren takibata 
giritmİf, fakat bu takibat bir 
netice vermemişti. 

O zaman Suriyenln vaziyeti 
karmakanşıktı. Şehirlerin ve li
manlann ekserisı Frenklerin 
elinde olduğundan bir taraftan 
Öbür tarafa geçmek ve oradan 
bir limana inerek ıstenilen yere 
gitmek ko'ay bir işti. Bedii de 
plamnı öylece kurmuş, Hilrrem
ıah ile. Y+. çıld\~tap aoma 
f'!.e?k~erin taraJın .. a ~çereJc Ak
kaya ınmit ve t1raôan ilk tesadüf 
ettiği gemiye binerek Endülüse 
avdet etmişti. 

Salihattin ilk takibatında mu
vaffak olmamakla beraber iti 
yüz üstü bırakmamıttı. Bilikis 
Bedili hep aramıt ve onun izini 
bin mlişkiltib iktiham ederek 
bulmuştu. Gerçi Salihattin bu 
nankör arkadaşın yerini, yurdunu 
biliyordu. Fakat onun birden 
bire Endiilüse avdet edeceğine 
ihtimal vermiyordu. Bedii her 
halde izini kaybetmek ve bu 
suretle intikamdan kurtulmak 
için bir ıeyler yapacaktı. Halı.u
ki uil genç yapbğı ifin pek 
aziz dostunu son derece rencide 
ettiğini bilmekle beraber doğ
rudan doğruya memleketi olan 
Endllliiae avdet etmit •e orada 
kendi ıehri olan Kartacenede 
ailesinin içinde Salihittinin bir•.
derzadesi Hürremle evlenmifti. 
Onlar için Salihattin ile bütün 
Eyyubiler istediklerini yapmakta 
serbeıt idiler. Her halde onlar 
aşklarını ıui istimal etmemişler
di. Buna karşı ya af ile karşı
lamrlar yahut cezalan neyse 
çekerlerdi. 

SalAhattin bu eski dostunu 
aramak için bir çok adamlar 
tayin etmiş, ancak birkaç se
nelik taharri neticesinde haki
kati an:amış, Hürremin Karte
cenede Bedii i ıe evlendiğim, 
fakat evlenmesinden bir sene 
sonra bir kız çocuğu bırakarak 

öldüğünü haber almıştı. Bu öliim 
haberı bu aileyi mahzun etti. 

Hepsi de karalar giydiler, 
hepsi de takip ve taharriden 
vaz geçip onu tekrar aralarına 
çağarmadıklanndan mustarip ol
dular. Fakat bu ölüm haberi on
larda yeni bir iıtiyak uyan-

Muhakkak ki Fransız t yatrosu 
şimdiye kadar bu derece seçme, 
şık bir seyirci kalabalığını gör
memiştı. 

Ve yine muhakkak ki, İstan
bullular bu kadar genç ve yine 
meşhur, yine muktedir bu kadar 
uygun bir trup seyretmemişlerdi. 
İstanbul, ilk defa olarak, Avru
pa şehirlerinde turneden turneye 
eskimemiş, köhneleştikten sonra 
sadece eski şöhretJerine ıpeküle 
eden bazıları gibi kakavanJaıma
mış bir heyeti görüyor. 

* Matmazel Marie Bel ve Mös-
yö Charles Boyer, eve ki akşam, 
ılk oyunlarını oynadılar. 

Bu, Geraldy ve Robert Spitze
rin müştereken yazdıkJarı "L'
homme de joie - Zevk adamı ,, 
isimli 4 perdelik bir komedya 
idi. 

Bu eser, trup beotız geldiği 
ve tertibatını tamamile alama
dığı için, Fransız tiyatrosunun 
"Saldide,, dekorlan içinde oy
nandı. Fakat ne zarar, piyes 
oynamrken dekorlar kaybolmuı
tu. 

Charles Boyer, bu çok kuv· 
vetli ve sanatı esir etmit artist 
Mari Bell ile beraber yarattıi; 
hava içinde sahneyi bile kaybet
tirmiye ve piyesı sey1reilere ya
şatm1ya muvaffak o.dular. 

Eser, mevzudan ziyade havai 
diye telikki ettiğimiz fakat bizi 
idareden hiç de geri kalmıyan 
his er üzerine bina edilmiıti. 

Evvelki akşam, bu tutulmaz 
incelikleri bize birer kaide 
kuvveti ile gösteren Charles 
Boyer, Marie Beli Ye arkadaı
lan haklı bir alkış topladılar. 

Mösyö Georges Bertic, asri 
bir baba idi. Rene Fleur ise 
işık ro.ünde safdilliğini, koca 
rolünde de... Kocalığmı muvaf
takiyetle oynadı 

dırdı. O da HürremİD bıraktığı 

yavruyu aralanna almak ve onu 
beslemek, onunla mnteselli ol
maktı. Salihattin de onlann 
fikrini kabul etmiş ve ilk fır
satta istediklerini yapacağım 
vadetmifti. 

Fakat bir stırO bitmez ve 
ardı gelmez gaileler içinde buna 
imkin mı vardı.. Bununla bera
ber bu ıeref davası onu daima 
meıgul ediyor, o da bu iti dai
ma takip ediyor, ikide birde 
Karteceneye adamlar göndererek 
Bedıl ile kwmn haberler;ni 
alıyordu. 

Yukarda dediğimiz gibi bu 
hadisenin üzerinden hemen he
men yirmi sene geçmiıti. Hnr
remtahın bıraktığı kız yetitmİf 
ve büyümüştü. Son zamanlarda 
Salibattin rüyasında merhum 
Hürremtaha benziyen bir kızı 
görüyor, bu kızı görmekten hem 
teselli, hem hiddet duyuyordu. 
Bu rüyalar üzerine ailenin, .neye 
mal olursa olsun, Hürremin kı
zını getirtmek için vuku bulan 
ısrar ve ihramı inzimam edince o 
da eski arkadaıı Bedile kat'i 
bir müracaatta bulunmıya karar 
vermiıti. Bu öyle bir müracaat 
olacaktı ki iyilik tarafı klr et
mezse tehdit tarafı netice vere
cek, HllrremİD kızı zorla almıp 
getirilecekti • 

Bir gece herkes uyuduktan 
sonra Salihattin daima denizde 
dolaşan ve birkaç defa Karta-

Efzay ş Suat Hamm 
remiz kadınlar birli 

bir konferans vermiş. 
razı olsun, kocasına Şek 
amansız ve kıymetsiz bir 
olduğunu öğreten bu 
şimdi de hemcinslerine 
yecı ıgın ne demek old 
jzah ediyor. Natıkasına 9f 

Jiimatına " Efzayif ,, te 
ederim. 
Ya •nız bir nokta 

gitti. Hanım 
fU mealde 
« Erkekler milıterih 
kadınlar iflerinizi ell · 
almıyacaklar.» Bu temu.at' 
hacet vardı. Hanımlara bu 
veren erkekler değil m11 
böyle bir korku besleaelet 
hakkı verirler midi? 

ceneye uğrayarak Bedilio 
lini tarassutla ondan habet 
tiren kaptanlardan biriDi 
dı. Salihattin bu adamın 
diii maJ6mat aayeainde 
dostu ve lllıik bumınm 
yqadığını, nasıl •akit 
ğini anlallllfb. Bu kaptan il' 
fer gemiaini Bedilin kızını 
miye tahsis edecekti. S 
geminin bu seferi muv 
le yapması için her tedl>iıİ 
mıfb. 

Bundaa başka onun 
rinden Haydar da bir klf 
rübedide adam ile birlikte 
bulunacak ve Kartacene1' 
derek bu vazifeyi ifa ed 
Bu heyet eTTela iyilil« 

tutarak Bedile münasip bit 
rette müracaat edecek, bet 
bir ser· ere vermezse b~ 
battı hareket takip ed, 
neticelendirecekti. Salllıatd' 
bık dostu Bedile bitabea 
bir mektubu ve Hltremiıl 
hediye ettiji mlicevherleti 
teYi bir kutu ile berabet 
remin kizına intikal ede• 
tin hllccetlerini vermif, 
bunları alarak kaptanla 
Salabattinin huzurunda• 

IDlfb. ~ 
Bu adamlar Hiirre~~ ~ 

getirmeden d6Dmiy~ 
terae babası onunla ıel"'I 
Fakat bu onun ihtiy..,... 
kılacaktı. İ. 

SeWıattinin bu emirleri".1 
adamlar derhal yola n 
ve vazifelerini ifaya bıl" 
lardı. 

Cuma 

El 
Nıaan 

1930 
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[ (VAK iT) iN ŞEHiR HABERLERi ]j 
Köprüler 

lviiiru riye;inin ilga szn
dan Emanet zarar 

etn1iyecek 
k .. Yapılan bir hesaba nazaran 

0 Prü rnüruriyesin·n ilgası Ema
tıetj varidat cihetinden izrar 
ttrniyecektir. 

Çünkü Gazi köprüsü için bü
:ün nakil vasıtalarına zammedi· 
bn 10 para senede asgari 250 
ın lira tutmaktadır. 

. Bu (40) paraya iblağ edileceği 
cıhetJe hasıl o'acak yekun 1 
Ei Yon . liraya kari.p olacakt.ır: 
k_?1anetın ise hah hazırda ıkı 
İ 0Prüden temin ettiği varidat 
00 bin liradan ibaret bulun· 

111•ktadır. 

konsorsiy;; komitesi 
k Bankalar konsors yomu icrai 
• 0rnitesi dün Nurullah Esat B. 
~ . k -flYasetinde top~anara umumı 

t:İY~ti tetkik etmiş ~~ yeni~~n 
trhn mübayaas·na luzum gor

'-tnıiştir. 
. içtimadan sonra 15 günlük va
~et hakkında hükumetle temas
& bulunmak üzere Nurullah Esat 
~· Ankaraya hareket etmiştir. 
b'laayonda kendisile görüşen 
. ır nıuharririmize mumaileyh şu 
•tahat . . 

ı vermıştır : 
~1-: Görüyorsunuz ki kambiyo 
t trı •on on beş gün zarfında 
balllarnen normal dövizlere has 

1• ır Cereyana mıştır. Vaz yeti Ma
'Ye 'le..,i)j Beye arz için gidiyo
rum. 
' 

· · Falih "Rıfkı /J. .. 
,. Botu nıeb'usu Falih Rıfkı B., 
l•ns ar kongresine iştirak et-
~ek .. B · · · ""' uzere dün edine gıtmıştır. 

~Çük haberler l 
~ı··d ııı u detleri geçen ny biten lrnn, Al-

•ııy, d . . 
llııı Ve 1acaristnnla ıırnmız akı tıcaret 
dı ~edelerinin ı Hazirana kadar tcm
ı,t 'dildiği dün i ktısat 'ekaletinden tica-

0dasına bildirilmi~tir. 
~ Şehrimiz dt"ğirınenciler esnafı dün 
~. et odasında toplanarak 10 ~i.san 
a~ara sanayi sergisine ne suretle i~

Ct edeceklerini gôrü~müşlerdir. :\rtice· 
t '•n' ' 
Q ~u atlanna nit bir rapor hazırlanarak 
~q n 11ıadan Niuımettın 'e Süren a 

~r~ı: tarafından kongreye gonderilmesi 

4 Ş Ştıııt~ıştır. 
~ lld~rımız madencileri dün ticaret o
da lıa a SOn bir iı;tinıd yaparak Ankara
~ııu11 Zırlanan 180 maddelik yeni maden 
'tıııi~1 u .layıhasının müzakaresini ikmı.l 
tıı.dd~d~r .. Bu içtimada IAylhanııı ba~ı 
~da b tının tadili için hiıkuınecte~ rı 
~~ ıı.ı Ulunulnıa mıı karar \'erılnıış ve 
d san A k . 
tl'ıtjJ n ·ara sanıl\ i kongresıne ma-

t•kı k tr narnına Edip· Servet .Herin tşti-
abuı d'I . 4. e. ı miştir. , . 

tlıcıısu Arncrıka Gençlik Saliblahmerıne 
ftlccc~ler· O azanın yakında şehrimize 
1 1ıltıiab 1 haber :tlınmıştır. Bu gençler 

tctır !11cr tarafından misafir edilecek· 
~ • <). • 1htct e ttıerıkalı gençlerin Ankara), da 

4. dcceklerl sö~ lenilmektedir. 

lııılırıdıı\'ırtık paralnnn değıştırilmesi hu· 
~lı<11.ırıer· Osmanlı • Vi' 7.İraat bankalan 
ı.ıırrı ılc nak· 1 . d .. lie ·ıc muame at mli uru 

v ara d le Ilı r. y~kı sın a onuşnınlar yapılmak-
tııııe ba rıda Yırtık paraların değiştiril-

4. ' Şiana• aktır. 
tcu . ~affa v 1;·ı· 
"~ Crınde b" c ı ı bu sene Garp ,·iJA· 
~q lctini dcır~ok. yeni yollar yaptırmağa, 

tır. mır ettirmeğe karar ver-

'ttha_ 4. CüınrUk · . . 
• ı.. hına ..... U ıdarcsının bnı.ı sana '-'i , "'. ... Şkfil. J 

ltt edil tıt çıkardığından bahisle 
'~1: 4, ş· lllektedir. 
lıt lr ha5~~diye kııdar dispanserlerde 
ı"'t ar mec 
'il b reçete) . canen tedavi edilmekte 

llstıs da ':1 Y?Pılmamakta idi. Şimdi 
eının edilmektedir 

por 
Muhtelit çalışıyor 
Bugün ikinci çalış
ma maçını Beşik

taşla yapıyor 
On ikı gün sonra şehrimize 

gelecek olan Viyana Muhteliti 
için hazır!ık yapılıyor. Geçenler
de teşkıl edilen muhtelit, Rum 
muhteliti i e oynamıştı. Bugün de 
teşki ı edilecek olan muhtelit 
Beşıktaş takımile karşılaşacakbr. 
Muhtelitın bugün şu şekilde de
nen ı . esi çok muhtemeldir: 

Hıza 

Burhan Füruzan 
Cevat ;\'İhat Reşat 

l\lehmet Ald Zeki Muzaffer Fikret 
Müsabaka saat on buçukta 

oynanacak tar. 
Bu oyundan evvel ikinci küme 

muhteliti de Süleymaniye ile 
bir maç yapacaktır. 

Sabahleyin küçük takımlar 
arasındaki kupa maçına devam 
edilecektir. 

Futbol heyeti gönderdiği 
bir tebliğde ~u daveti yapmak
tadır: 

Aşağıda isimleri yazılı ikinci 
küme futbolcularının ve evve!ce 
davet olunan birinci küme fut
bolcularının spor levazımatile 
bir.ikte vakti muayyeninde stad
yomda hazır bulunmaları ve 
bu unmıyanlarm ıki maçtan me
nedileceği teblığ o'.unur. 

Rıfat, Liva (Üsküdar); Bahri 
(Topkapı}; ŞevJ<et, Bülent (Hılal); 
Ferıt, Mahmut, Neşet (Kasıİn
paşa-Eyupı; Sedat, Şevki, Faruk 
(Altanordu); Şadi, Emin, Seyfi 
(Beylerbeyi} beyler. --
Kunı~orası oıanlor~an 
nıü~ôfnt tazanonlor 
Ankara Merkezimizde banka

mızdan kumbara alanların nu

maraları üzerinden çeki en bi

rinci kurada İstanbuldan şu zat

lar kazanmışlardır: 

İsmi Numarası Mükafat 

l\hı7.af!er Ali R. 

Huscyın H.ı nu R. 

14418 

• 1 !) 

L•ra 
200 
100 

t'atm.ı (~ulrıı llnnım 13453 75 

Bu zevatın Bankamıza müra

caat ederek mükafatlarını alma

ları rica olunur. 

Bu kurada mükafat kazanmı

yan kumbara sahip erinin teşri-

nievvel 1 tarihin e'~ çekilecek 

kurada 'alih erinin yaver olması 
nı temenni ederiz. 

Şimdıye kadar kumbara alma

mış olanların 1 teşrinievvelde 

çekılecek ıkinci kuradan istifa

de edebilmek için 1 hazirana 

kadar kumbara almaları ve biç 

olmazsa beş lira biriktirmiş ol

maıarı lazımdır. 
Tü1kıye iş b4nkası 

Bugünkü kongreler 
Bugün Cemyeti tedrisiyei isla

miye, Darüşşafaka mektebinde 
Halk bilgisi derneğide dernek 
binasında senelik kongrelerini 
yapacaklardır. 

Borsada: 

!sterlin ve altın 
İngihz lirası borsada 1033,S 

kuruşta aç_ılmış 1034,S kuruşa 

kadar yükseldikten sonra , lı 33 
kuruşta kapanmıştır~ A tın 927 
kuruştur. 

ikinci kararname 
Paramızın istikrarını temin ve 

kambiyo a!ıaı satımını bir usule 
raptetmek için tatbik edilen 1 
numaralı kararnamenin vaziyetin 

hususiyetlerine uygun yeni bazı 
esaslar dahilinde ikinci bir ka
rarname ile tadil edileceğini yaz
mıştık. Haber aldığımıza g6re 
yeni layihanan bütün esaslan ik
mal edilmiş olup B. M. Meclisi
nin pazar günkü içtimaında mU
zakere ve kabul edildikten son
ra pazartesi gUnü Nurullah Esat 
Bey tarafından ıehrimize getiri
lecektir. 

Hakkı Şinasi Paşa 
Birkaç gündür Ankarada bu

lunan C. H. Fırkası müfettiti 
Hakkı Şinasi paşa yann şehrimi
ze avdet edecektir. 

o Bulmaca o 
Dünkü bulmacamızı hallede

medin zse bugünkü halledilmiş 

tekle bakarak yeni bulmacamı -

BÜTÜN ŞEHİR AHALİSi 

Vilma Banki oin tatlı sesini işitmek üzere 

Opera sinemasının 
Göstermekte olduğu 

CENNET BUDUR 

~~ 

~~ 
~ 
~ 
il 

~ M Güzel Sesli ve Sözlü filmini görmiye şitap edecektir • ~ 
~ İlaveten : Sesli ve Sözlü Dünya havadisleri. l!J 
~c::--~c::--~c::--~r.:--=' c--:::.:1 c--::=c--::=c::--~c--:::.:1~ 
mamaeeammmmammamammmBmBBmmmman m Önümüzdeki pazartesi akşamı mi 
il ELHMARA SİNEMASI = 
ı TEMAŞA cEMısı m 
& SHOV BOOT g 
& Sesli, Sözlü ve Şarkılı heyecanlı filmini takdim edecektir. mt 
& Mümessilesi: Yıldızların yıldızı LO~A LA PLANTE mi 
BBDBDBB&&BB&B&B&B&Bmm~m~mammaa 
flBHEBJfiE~~~~~~~:şı~~ 

içinde tatlı saatler geçirmek istiyenler 

Majik sinemasında 
Gösterilmekte olup dün akşam azim muvaffakiyetler ka· ~ 

• zanmış olan UFA nın çok zarif eseri . ffi 

BAHAR ÇJIPKINI ~ 
filmini görmelidirler. ~ 

IBE~~E~ ~M:§!~l'fi~~~}H 
ooooooooooooooooooooooooocoo oo 
O Komedi Fransezin maruf sosyelcr~ O 
O Madam M A R t B E L ı" 
g ELHAMRA SiNEMASININ r 
O Göstermekte o duğu L 

O A Ş K G E C E L E R I ( La nuit es a nou~ ) 
o o 
0 

filminin bir seansını huzurlari e teşrif etmeyi iıtfen lia u et- 1 
o mişlerdir. Mezkur seansın gün ve saati yakında ilan ~'dırlc ~r.~f! CJ 
o o o o o o o r::ı o o o o o o o o o o o o o o o o o o ı'!rfo r J 

- --- -......................... ~ P-~~.~~~. ~-~-=~-~~--~--------

KARANLIK MAZi 
Mümessilesi : 

Lora la Plante 
Yakında 

Bu akşanı 

1 

SlncmAlar: 

Majik - Sıyam kaplanı 
Etuval - ismini unutan ad'lm 

1 

Maj k sinemasında 
Lüksenburg - Gelin duvağı il 

......................... - .................................. 1 

~~ .. =s~-;ü~ .. ··E:·i:·ii·'A··M·R·;,.··o;\-H 

Ekler - Çarın yaveri 

Melek - Genç mektepliler 
Alkazar - Londra gt>celeri 
Opera - Cennet budur 

Şık - Ask rüyası 

1 1 

1 

1 
1 i~ M A R 1 B E L in temsıli !~ 

!~ LL\ ~ K g P. c < • 1 eri !! 1 
ii (La nuit est a nous) gl 

Elhamra - Gece biz.imdir 

Asri - lmparatoriçanın yüzüğü 
Alemdar - Hortlak 

Bugunlui buımacamız 

Soldan sağa : 
t Gozü peklik [7]. muti de~i1[3]. 

2 - 1-tiklAI harbinde tarihi bir r.afcr 

kazandığımız yer [5], çok yemek yiyen 
f 4]. i - · ~az yapan [5), Ali [ i} 4 -
iskambilde koz (3]. 5 - Takarrüp [9]. 

6 - Es [2J, hürmet. saygı ~6]. 7 -

;E film i. Bu şaheser son irae !i 
n edildıği haftadır. *I 
H Bu,.:ün saat 10,45 de tenzi- H 
:: lallı fıat a matine. f: 
:: ··········· :a···-.a:c··········=·························::: .......... . .... ; sta~t,;;T";E.·;;;ı·· .. ;;;;,;~·;-~~ah '"eme-

s n en: lstanbul icra dairesıniıı 929- 10 
:\o. lı dosyasilt: c~habı matlubu ile ak· 
teylcdiği koııkordnt0nun tn:-dikl için mah
keme\ e sc' kolun an İ~tanbulda Yeni Ca· 
mi c~ddesinde 4fı :\'olu mağazada tuha· 
fivecılikle müşteğil l\o~tanti K:ılfopulos 
ıi nin konkordatosunun r:ı~tiki zımnın· 
da emri muhakeme 1 O nisan 9:~ 1 per-

l .. .. t 1 I de mukarrer olmak· 
şem ıc gunu saa ~ . . 
la icra ve iflds kanununun 2S. ıncı mad· 
desi mucibince alAkadar olup işbu kon· 
kordacoya İtiraılan bulunanların ye,·mi 
meıkOrde celsede hazır hulunmal:ırı !u-

zumu ilan olunur. 
fi 

Tek kulplu sahan [4], utanç [2J. 8 - Tu/a/a rk Spoır 
Soğutacak makine [6). 9 - Urnuml 11. 

diiğüş .. lıoks de~il,, (4J, kadın doktoru[3]. kl 
"Z ;nci _,avu• üç ren i pek 

10 - Yarı küfur (5]. dermi küfür (3]. ,,. 
11 - Beyojtlu [4]. ile'nin muhaffefi [2]. nefis bir suı eıte çıktı 
• Yukardan a41ağı: Galatn$ar:ıy • Fencrbahçe maçının caf.silatı, 

1 L·a ·ı "f··ı l7J 2 G . ı·k Atletizmden neler bekliyoruz, Tarihte 
- l\. tı ıı ,, . - enış ı • 

[2], keder (4 , hep [2 1. 3 _ Parlak de· bir yaprak, Koca Yu~uf. Roman, 
ı 00 liralık müsubnkamızın 

ğil [ 5). ar [2]. 4 - Yalıde (3), sokan 
neticesı V. S. 

bir hayvan [5]. 5 - Esen [6], cerahat l••···········toplanm:ısı [5]. 6 - Şiar (4). 7 - Si 
pariş üzerine [9]. 8 - Hil!l [2J. 9 -
Kumaş [3]. yıldız [6]. 10 - Harbin ak5İ 
[4], arı mahsulü (3]. 11 - Büyük (3). 
alaturka portföy [4]. 

VAKITa 
abone olunuz. 

Beşiktaş Hilal - Tahtılbahir 44 
1 

Fransız tiyatrosu - Marie Beli 
Bar ve Müzikholler? ı 

Garden - Elli Lis, lrena, 'andi ı 1 

Balet T almaç ve Siril ~ 

; l_Maksim - ]ülye~ _Jirard~n, D~o : 
Kleo lrıs, LuKas Trıo 

Türkuvaı - Duo Sarıındi < 
~- -- ~ ~-

- -~- '"-· -"---· --- . _ _.__ --
Matbaamıza gelen eseı ı~r 

icfihai 

294 iıncu nuch:ı ı çıktı. ta\''i~c ederiz. 
----jand rma ım i tltane m:i ıir yetin1cn: 

7000 Takım kışıık eıbıse ımahye 
7000 Adet serpuş 

11 

7000 Çıft do ak ,, 
Yukarda yazılı melbusat ku

maşı ima athaneye aıt o.arak 
kapalı münakasa ite diktir. ecek
tir. Şartname ima athaneden 
verilir. Teldifnamenın tarzı im
lası şartnamede yazılıdır. __ _;,,_ ______ ------

}a warma im.ılatlta11r.s1 mü iir J'C· 
tincwı: 10 ila 20 bin metre mın
der kılıflığı bezi kapa ı zarf 
usulıle satın a macaktır. Müna
kasa 19 nisan 930 cumaı tesı 
saat 14 te lstanbulda Ged kpa
şada Jandarma ima'athanesınde 
yapılacaktır. Şartname ıma.at· 
hanede tevzi o:unur tau.1 teklif 
şartnamede yazılıdır. 
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Zampara Kır al 

Yetmişlik ihtiyarın canlandırılması 
~unun için on üç yaşinda bir marangoz kızına 
müracaat edildi. Ha buki bu kızda babadan 

miras ka ma frengi varmış ... 
Maamafih karalın kuvveti gün

den güne azalıyordu. Bizzat 
kendisi baş cerrahına: 

" Artık çeteleyi azaltacağız 
galiba 1 ,, demiş ve cerrah başı 
buna cevap olarak: " Hesabı 
bütün· bütüne kapatsanız daha 
iyi edersiniz haşmetmeap !,, söz
lerini söylemişti. 

" Zatişahane ,, bazı elemlı 
hadiselerden do ayı çok keder -
lenmişti. Nedimlerinden marki 
dö " Şovölen ,, in vefati kendi
sini yeislendirdi. Kıralın sefahat 
hayabna iştirak eden bu adam 
henüz dinç olduğu halde füc' e 
ile öldü. Ayni vaziyette olan ve 
yaşça kıraldan az genç bulunan 
mareşal "Darmantiyer,, in vefatı 
" elemi şahane ,, yi ziyadeleştir
di. " Senez ,, piskoposunun mu-

"' kaddes haf ta vaz ında acı acı 
sözler sarfetmesi hu körlenmiş 

vicdanda azap denilen şeyi 
uyandırmıştı diyenler de vardı. 

Gözdenin etrafındakiler, "zati 
şahane,, yi bu ataletten kurtara
rak eski faalıyeti iade için şedit 
keyiflere müracaat edilmesine 
karar verdiler. " Triyanon ,, a 
bir seyahat tasmim edildi. Orada 
muhitin serbesliğinden istifade 
ederek rahatça her türlü rezaleti 
yapmak mümkün olacaktı. 

Kır al ., T riyanon ,, da bir ma
rangozun henüz on üç yaşındaki 
kızına göz atmıştı. Kız saraya 
getirildi ve yıkanarak, hazırlan
dıktan sonra ihtiyar zamparanın 
yatağına verildi. Kırala evvelden 
bir takım mukavviler verilmiş 

ve vücudunun yıpranmış olma
sına rağmen bu kızla yatabilme
si inmkanı · hazırlanmıştı. Maal
esef! bu yeni yetişen goncada 
miras kalmış frengi varmış; kı

ralın muanakasına adeta müta
vaat edemiyordu. Bu suretle kı
ral hem hastalığın mikrobunu 
kaptı; hem de maraza mukave
met edemiyecek kadar kuvvet
ten düştü. 

Daha ertesi günü kıralda has
talık arazı gözüktü. Madam dü 
"Barri,, aşıkının başı ucundan 

ayrılmıyordu. İlk günlerde has
talığın ne olduğunu farkedemi
yen «Lui,, vucudunda hasıl olan 
çıbanları kadının beyaz ve narin 
elleri ile okşatıyordu. Hatta böy
le olmasu.a rağmen ar sıra ok
şadığı da olurmuş ; ·: defasın-
da boynum• c;ar memelerin-
den öptiiğünü n n:er gördüler. 

Maamafih c , • iftirak zamanı 
ge!m+.şti. Kıral vaziyetinin fena
laştığını a:- ' ınca Madamla kon
tes dü "B rri,, yi uzakla~tırma
sını düş "Degiyon,. a söyledi. 
gö:ıde kını! iyıleşinciye kadar 
beklemek fö:cre düşes « Degi
Jon » un « Rüel >, deki kona
ğına çekildi. 

Birkaç . gün sonra dük dö 
.. V riyer ,, gözdeye hem on 
beşinci " Lui ,, nin vefatım, hem 
de kendisini u Mo ,, civarm
daki 11 Pontodam ,, manas
tırına nefyeden yeni kıra ın 
emrinamesi i tebliy etti. Madam 

dü " Barri ,, bu tebligatı alınca: 
" Gördün mü s .... miş devri 1 
Bir nefi emri ile başlıyor ! ,, 
diye bağırdı. Bütün " Barri ,, 
ailesinin erkanı " Paris ,, ve 
" Versay ,, ı sür'atle terke mec
bur kaldılar. Filhakika vaktile 
o kadar tahkir ve tezyif ettik
leri halk, bunlar aleyhinde ateş 
püskürüyordu. Halk u Barri ,, 
!erin bu kaçışları üzerine bir 
takım telmihli ve cinas'ı söz!er 
ve şarkılar çıkardı. 

( Hitmedi) 
~~~----~~~~-

I Defterdarlık ilanatı 1 
Azatlı baruthanesi dahilinde 

bent sularının çekilmesinden mü
tehassıl arazi üç senelik muham
men bedeli icar 500 lira müd
detile üç senedir. % 115 pey 
akçesi icar muamelesi 21 nisan 
930 pazartesi günü saat on 
dörtte Bakırköy malmüdürlfiğün
de yapılacakbr. -M-

lf- Bakırköyünde Sakızağacı 
mahallesinde asmalı sokağında 
mütegayyip Rus tabaasmdan 
Niktar hanıma ait 7028 arşın 
miktarındaki gazino arsasının 

satış muamelesi 17 nisan 930 
pertembe günü saat on beşte 
Bakırköy mal müdürlüğünde ya
pılacakbr .(R.) 

lf- Y eşilköyde tayyare müf
rezesi kumandanlığı deposında 

mevcut yağ bidonlarile teneke
lerin satışı 21 nisan 930 pazar
tesi günü saat on beşte Bakır
köy malmüdürJüğünde yapıla
caktır. (M) 

'f Y eşiı köyde İmraniye ma
hallesinde 12 dönüm 2 evlek 
tarla, bedeli muhammeni 156 
lira 25 kuruştur.% 7,5 pey akçesi 
satış muamelesi 21 Nisan 930 
Pazartesi günü saat on dörtte 
Bakırköy Malmüdürlüğünde ya
pılacaktır. ( R.) 

'f- Münhal olan 38 ve 49 lira 
maaşla memuriyete talip olanlar 
arasında bu aym onuncu per
şem be günü Defterdarlıkta im
tihan yapılacaktır. 49 liralık me-

muriyete alınacaklann daktilo bil-
mesi şarttır. Taliplerin kabul şe
raitini öğrenmek ve kayitlerini 
yaptırmak üzere ayın 7 inci pa
zartesi gününe 1< adar Defterdar
lık 4 üncü şube müdüriyetine 
müracaatları ilan olunur. 

lf- ( 62160) lira bedeli muham
meneli Manyas gölünün 19 mart 
930 tarihinden 1334 senesi ağus
tos gayesine kadar hasılatı 
saydiye ve mastariyesile saz ve 
kamış rusumu eski ve yeni ka
zaiardakı Tuzla binaları da 
dahil olduğu halde 10 nisan 930 
perşembe günü badezzeval saat 
13 de ihale edilmek üzere J 9 
mart 930 tarihinde aleni müza
yedeye vaz edildiğinden talip 
olanların Maliyede müteşekkil 

komisyona müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 
-lstanb_ı_ıl_ti_ca-r-ef-. _m_a_lz_ke-11-ıe-s-in-d-en-.-. -

Alim zade mahdumu A. Azım 
Beyin muamelatı iflasiyesi hak
kında masa tasfiye memurluğun
ca ittihaz olunan karar tebliğ 
edilmek üzere mukaddema ma
saya müracaat ederek kayıtları 
icra edilen alacaklıların 9/4/930 
tarihli çarşamba günü saat 14 te 
müracaatları tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

•••••••••Tarife••••••••• • • • 1 De~alık kuruş 30 • • J' • 
• ,. 50 • 
•""' " " . 
: 3 • " 65 : 
: 25 : • 4 111 • • 

• • • ihtlvaç kalmavın.. • 
: caya kadar (azamı 100 : 
: 1 O defa) ilan edil- • 
: mek üzere maktu : • • : Abonelerimizin her üç aylığı için : 
: bir defası meccanen 1 : 
: 4 satırı r;eçen llAnların fazla ~atırı : 
! için 5 er kuruş zammolunur. : .......................... 

Kiralık - Satılık 
Satılık Muşamba Tente - Me

tre 8 X 9 = 7'2 metre murabbaı bir 
parça. adres Beyoğlunda fstiklal ca.ddesi 
N. 195 Şirin gazinosunda rnüstecirı :Vli
ço Efendiye sual oluna. 

Kiralık hane - Fındıklıda Molla 
bayırında tramvay mevkifine pek yakın 
fe\ kalade nezaretli terkos ve elektrik 
tesisatile on bir oda ve müştemil~tı sa
i reyi havi on bir numaralı hane kiralık
ur. 1stivenlerin derunundakilere müra
caatları: 

Kiralık hane - Aksarayda So · 
fularda Ortaçeşnıe sokağında on odalı 
bir hane kiralıktır. Talip olanların bekçi 
Yusuf ağaya müracaat eylemeleri. 

Acele satılık kagir hane -
Mercanda Uzunçarşı başında .Kilit hanı 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır 
beş oda. teraça, mutpak, terkos, kuyu, 
elektiriği ha' i üç katlı kagir hane, acele 
~anlıktır. 

Talip olanların Sirkecide lhsa.niye an
banna müracaatlarL 

Kiralık Hane - Kadıköy kışlık. 
tiyatro ciYarında kadife sokağı 'l numa
ralı hane tamamen kiralıktır. 7 odalıdır. 
Müsait şeraitle kiraya verilir. idaremizde 
A.N. adresine müracaat 

Kıralık Oda - Ecnebi bir aile 

yanında kirahk odalar ve 2 odalı, hava 
gazı, terkosu olan doktor, dişcilerin işine 
gelebilir bir zemin katt. 

Büyük ParfI)!k Kapı 32. 

Ders 
İngilizçe ve Fransııça - En yeni 

usullerle hususi dersler. Tepebaşı 51 .N'o.lı 
Haçopulo apartımt'nı ikinci kat. 

İş aranıyor 
Fransızçadan Türkçeye ve mukabilen 

tercümeye bihakkin rnkıf genç bir mü
tercim akşamları ı;alışmak üzere bir tica
rethane \'e yahut gazetede iş arıyor. Arzu 
edenlerin V \KIT gazetesinde \1. Gayur 
Beye müracaatları. 

Ziraat makinisti - Uzun müddet 
çiftliklerde çalıştım ve vesaikim mevcut
tur. J Ier nevi motörle müteharrik traktör 
ve değirmen ve alan ziraiyeyi kullanır, 

tamiratını deruhte ederim. taşrada çiftlik
lerin birisinde çalışrnnk istiyorum. 1\1. D. 

ADRES:-· lstanbul: Fon fabrika::ıı 
119 No. h makinist Osman Hilmi Bey. 

Dişçi kalfası - Atelye işlerine vakıf 
iş anyor. Tah'-in, Ankara caddesi No.95 

Satın alıcılar 
Dürbün almak - istiyorum. U.

akal beş defa büyütmesi ve ·iyi cinsten 
olması şarttır. l \'AKIT Dürbün) adresine 
müracaat. 

Satılık elekt rik kontrol saati 
ve vantiretör - llu•ıı~i sarfiyatı 
ayırmak üzere pek az kullanılmış bir 
konturol saatı ve yepyeni hir vantilator 
satılıktır. ldar~mizde .\S. Adrcc;ine mü
racaat. 

Sü.t anne ıstiyen 
c;ocuklarına :- lic nine arıyanlar müsait 

şeraitle atideki adrese mtiracaat edebilir-
ler. n 

BeyoJ'tlu Firuzaj.tada Sakaryaba~ı mahal
lesinde 80 :\o. lı merhum da\11 vekili 
I [asan Tahsin l~cy haııe.;İ, 

Müteferrik 
Gaip aranıyor - ( Beşiktaş Sinan 

atik mahallesi Salih Efendi soka~nda 
2 numaralı hane sahibi Zehra 11. ) Sivas 
kazasında çara urcu kar) esinde l\lehme1 
Ağa zadelcrden l"tn:ıil Efendi kerimesi 
Ay Gül I.lanıo:ıı arıyor. insani) et namına 

, haber verılmesı. 

• 
lnşaatmüna 

kasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünde 

Türkiye 2iraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda 
oğlunda kain olup elyem emniyet sandığının tahti İfgalinde 
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda 
vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan itlerin bir listesi 

fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 

Talipler Ankarada ziraat bankası leva21m ve mebani mft 
lüğüne İstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla 
baptaki pilan, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabili 
alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname ka 
olunur; teklif mektupları kapalı zarfia Ankarada Türkiye ıi 
bankası umum Müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda emn 
sandığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetİ 
teminat gösterecektir. 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette he~ hangi bir t 
tercih hakkını muhafaza eder. 

Devlet Demiıyolları l-I. 
Mağazasındanı 

Mağazamızda m~vcut muhtelif miktarda telefon ve tefer 
soneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kalo pil kavanozu 
sairenin 10-4-930 Perşembe günü saat ondörtte aleni müı:a 

ile sablacağı ilin olunur. 

Devlet demiryolları 
H. P. mağazasınd 

Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda boya ezme, vida, 
düzeltme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makinelerile pal 
şerit destere tezgahı, hızar makinesi, bira kuanı, mania teli a 
etil kazam ve sairenin aleni müzayede ile 12-4-930 cumartesi 
saat on dörtte satılacağı ilan olunur. 

Muğla vilayetinden: 
Ula - Köyceğiz ve Marmaris - Karabörtlen yolunun ( 50,, 

liralık tesviyei turabiye ameliyatı 17 nisan 930 saat on beşte 1 

edilmek· üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkanldı"' 
taliplerin vilayet merkezlerinde bulunan şeraiti umumiye daire' 
hareket eylemek kaydile teklifnamelerini kanunen muayyen t 
natlarile birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve fa7la nıa~ 
almak isteyenlerin beş lira mukabilinde Muğla nafıa daireS1 

evrak suretlerini celbetmeleri ilan olunur . 

Emniyet sandığı m 
dürlüğünden 
Emnİ)1et sandığuıda miinhal tJ1 

ıııuriyet, stajiverlik vP odacılık gı 
lıizınetlcr olı11adığından be)rht1 

111Üracaa t olunınaması ilaıı olı111L11 

lsilı1ılJ1~l ınintakcısi n·lllrıfl 
nı.1tlıeııdisliğ~iıırleıı: 

Balikesir Vilayetinin Su Sığırlık kazasının demir kapı ~~b~r 
de kain antimon madeninin yüzde 80 hissesinin 88 sehiıtı 1 'talı 
hükumete ait olan 42 sehim hissesi en :yüksek bedel veren da 
ihale edileceğınden taliplerin hini ihalede onbeş gün z:arfı~ ,.; 
on beşe iblağ edilmek üzere tekliflerinin % 7,5 yedi buçu b .,,,. 
tinde ıuilli Bankalardan birinin teminat mektubHe ve kaP' udil 
1-5-930 perşembe günü saat üçe kadar maadin umuJlJ rıı 
ğüne müracat eylemeleri . 

Afyonkarahisar vilayeti~~-~ 
Afyon· Şuhut yolunun o+000-2+000 kilometreler• rf 

ratı 9-4-930 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı . ıa 
11
,fal 

münakasaya konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenJertP Ufl&'Jı 
mühendisliğine ve talip olanların encümeni vilayete JJ1 

ilan olunur. 



Vkaf umum müdürlüğü vakif 
~rlar mü.dürliiğünden: 
•• uzayedeye vazolunan 

emlak 
1 Kiralık hane ve mağaza 

ı ;- Meydancıkta Hobyar mahallesinde Hamidiye türbesi so
~ 2, 4, 6 No. Kazazker ham ve iki maiaza ve ardiye 

J.t )'İn isticanndadır) 
32 t~dancıkta Hobyar mahallesinde yeni postane caddesinde 
'1tı o. .mağaza (Mürteza Efendinin isticanndadır) 
d ddeti müzayede 3 nisau 930dan 26 nisan 930 cumarte.i gUntl. 
' tnıJak muharrer kiraye verileceğinden mllzayedeye vuolun· 
· Taliplerin yevmi ihale olan son günün uat on d&rt 

hna kadar ıartnameyi okumak ve teminab muvakkate ita 
llltizayedeye iştirak etmek üzre İstanbul Evkaf mOdllrlO

~ e •akıf akarlar mlldiirlilğüne müracaatlan ilin olunur. 
lıtf ve mUştemiliti hakkında malumat almak iatiyenler bu 
et Zarfında müzayede odasına müracat ederek ecri miail 

görebilirler. 

Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kansulılıı., zafiyeti um11mıye ve 
einir rabatnzhlllanaa kaqı bin· 
lerce doktorlar tarafından tav11· 

ltaYTtl i!Acını dGayanıa bcr , .. 
rafında ••lidcler •c çocuklar 
bilyilk bi~ memn11ai1cUc lı:allaDa
rak ·pek ltGyülı: faide g6rmckt~· 
dirlcr. t Her eczanede tİalanar. 

lrıq 
=----~ 

IZbul d3 dh - . d . . d 
~b ,. uncu ıcra aıresın en: 
~tt ~ Zade Ekrem Berin Hali~ ve 

eylerc olan borcundan dola), 

lı topanede Sefer Kethüda mahal
Qck' tlı ım çıkmazı sokağında 4 nu· 

ilı~a~ bahçe hane (30) gün müd-
0, eı evve\iyc müzayedesine vazo-

~-vtur. 
lldııd 
u11 E: u - halen sağ tarafı berber 

"-ıı fendi hanesi ve kısmen ahere 

lı.' t~c sol. tarafı bekci Mehmet ve Ah
~ ndıter hane ve bahçesi arkası 
' ~~ ~f. ve Fran5ız mektebi emlMti 
~ tsı Hekim çıkmazı sokağile mah-

~ ~hası b 'l ah .. . · ~ ~ · ı mes a yuz yırmı se-
~ \tr k metre terbiinde araziden kırk 
'lıı 'ıttre murabbaı hane otuz altı bu-

llıcır: murahbo iki aralık ve kırk 
ıt t"'-fı rııurabbaı bahçedir. 

hcr,ı.._ • Hane ahşap ve zemin kati-
ucr ·· 

tı.~ nd uç katda.n ibaret olup Hekim 
~ han ln Çift kanatlı kapu ile aralı
L '"1ıı tye girilir. Zemini toprak ve 
~ ı. \'e 
~ <ıtlt natamam bir mutfak mahalli 

ı ı CI L "• avluda .. ..ı ·· ·k· k ·· b. 'it~ ''t b· gomu u ı ı up ı-
~ ~İ!ltj ır sofa üzerinde iki oda bir 

dal~ ,,. kat bir lruçük sofa natamam 
~il rtlc bir tavan arası oda olup 

Cit bir dllhtacı tamirdir. Bahçede iki 

~~ ~Cd~t ığ~cı ve bir kuyu mevcut· 

' l~ lira .hilA kontrat Ahmet Ef. 
ı.ıib llıcrıcsi ılc kiracıdır. Kıymeti mu-
1~ l oılrıl tarnarnı dokuz yüz lira olup 
' tU,L, ar kıymeti muhammenenin °/o 
~~ilde 

' llı d pey akçesi olarak 929-568 
~ l~ d osyasilc 8-5-930 tarihinde 

~ CU ı: 16 ya kadar fstanbul dör
\'tktıc llı(i memurluğuna bizzat veya 

~. ed racaat etmeleri ilftn olunur. 
~t l"tltıit --.--------
~ ~din li as!ıye mahkemesinden: it: ~trıllles· arndiye mahallesinden Selim 

Ci ı... 1 Bedr· il t •vıustaı ıye anım tarafından 
~0lıın1111 b~ oğlu Ahmet aleyhine ika
~a Ve Şanına davasının esas isti· 
~7'1dı rnerbutu sulh teşebbssü 
ı.~} lnfiddc · 1 . ~hiı buı 1 a eybın ikametgAhı 

' ~ltt ~nduğu görülmekle l!Anen 
İ' ~ ~eltıc ~ar Verilmiş olduğundan 
e \.t. tUrıü g U olan ı 9· 4 - 930 cumar-

~~e saat 13 E 
_ '!Qt tlıtainde h te dremit hukuk 

tııllhak ~r bulunması ve aksi 
d eınesının • b ~ avctiy . gıya en devam ede· 

\ tıııc d~~ı ve ictida suretlerinin 
rı tebh. ıvanhancsine talik ed'ld'll-' 

16 olu ı ıt>ı 
nur. (303) 

lstanbul d6rdüncii icra memurlutan· 
dan : Manastırlı Hoca Recep Hilmi Ef. 
cevliyeti mülga fetva emanetine ait ev
kafm nukudu mevkufesinden kaymakam· 
miltevelli Arif Efendiden istikraz eylediği 
yüz bin yüz seksen iki kuruşa mukabil 
birinci derece birinci sara numarasile 

teminat lrıe eylediği Boğaziçinde Orta. 
köyde adk Pişmişoğlu cedit kabrfıtan 
sokağında atik 43 mükerrer cedit 9 nu
maralı bir baphanenin nısıf hfssesile rubu 
hissesi yetmiş iki hisse itibarile elli dört 
hissesi ve diğer rubu hisse Arif Efendi
nin isdkraz eylediği 177 liranın verilme
mesinden dolayı otuz gün müddetle 

ihalei evvellye müzayedesine vazolunmuş
rur. Hududu : ~hesi mezarlık soka~, 
sağ tarafı Klmıl ağa hanesi, sol tarafı 
Mehmet ağa hane frt bahçesi, arkası 
Necibe Hanım hane ve bahçesile mahdut 
ve kayden yüz seksen dokuz bilmesaha 
yUz yetmiş !!ekiz metre murabbaı arazi. 

den yüz yirmi mette altmış beş santi
metre terbiinde yan ve arka tarafı bahçe 
elli yedi oruz beş santimetre terbUnde 

ahşap iki katlı muhtacı tamir hanedir. 
Sokaktan çifte kanatlı kapıdan girdikte 
on ayak mozaik taş merdivenden zemini 
civan çini döşeli, yan bahçeye .inildikte 

bir kuyu ve bir incir aAacı vardır. Mez· 
kOr bahçeden fevkanisi buzlu camla 
çifte kanatlı kapudan girıldikte zemini 
elvan çini döşeli, taşlık üzerinde biri 
küçUk iki oda bir helt ve sokağa tek 
kanatlı methal bulunan zemini kırmızı 
çini döşeli bir mutpak ahşap merdivenle 
üst kata çılaldıkta ufak bir sofa Uzerinde 
üç o~a bir helA mezkOr taşlıktan ahşap 
merdıvenle sokağa nazaran bodrum arka
daki bahçeye nazaran zemin katında ze
mini toprak bir odunluk olup mezkOr 
bahçeye tek kanatlı kıpusu vardır. Mez. 
kOr arka bahçenin kısmı küllisi tahtı 
perde ve bir kısmı tel kafes ve bir kısmı 
taş duvarlı elektirik tertibatlı ve derunun· 
da medyunun mahcumu Naci Bey ika
met etmektedir. Kıymeti muhammenesi 
tamamı dokuz yüz lira olup talip olanlar 
kıymeti muhammeneslnln hiıseye musip 
miktarının yüzde onu nisbednde pey 
akçelerini alarak 927 - l 1083 dosya nu
marasile 5 • 5 • 930 tarihinde Jstanbul 
dördünciı icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekAle saat on dörtten on aloya kadar 
müracaat eylem~meleri ilan olunur. 

( 927 - l IOl:!S ) 

7 - VAKii j N san 19:.:SIJ -
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Ford seyahat otomobili fevaidini ispat 

etmiştir. Gerek şehi~r gerekse sayfi

ye için, en kiymetli arabayı en 

ucuz fi ata elde etmek iste

,yenlerin intihap ede-

. • 

cekleri yegane 

arabadır. 

'.incoln Fordson 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. 
FORO PREEPORT, ISTANHUL. 

oktan çıkmış 
Ve 20 senedir tanınınııış 

1111 1111 

z 
RAKISINDAN ŞAŞMAYINIZ 

lsıallbul DlJrdüncu icra dairesinden: 
Südlücedc Mehmet a~a m. Kara ağaç 

caddesinde 53 - 61 • 65 No da murak· 
kam sahllhanede mukim iken el) evm 
ikametgAhı meçhul bulunan Mehmet Beye: 

Alacaklı ~azım Beyden ?- 12-927 ta

rih ve 4185 muamele No.lu Beeyoğlu 

Tapo ipotek senedi ile borç aldığınız 
[10200) lirar• mukabil uhdenizde bulu
nan ve ipotek İrae ettiğinız Sütlücede 
Mahmut aJta mahallesinde Karaağaç cad
desinde atik 53 • 61 • 63 ve cedit 
83 - 83 . ı ~ 95 . 97 - 1- 97 - 3 
97 - 4 97 - 5 ~o.lu maa bahçe üç bap 
hane ve iki bap dükkAn ve bir gazino
nun 5t-kizde üç hicsesinln a1acaklı Nazım 

B. satılma!lını iıtemiştir. 

Meblağı mezburu 25 • 3 - 9.'lU cnri
hine kadar resülmal ve faizi nizamisi 
olan [ 148 ] lira (75 ) kuruş ve resmi 
tahsil olarak yüzde beş hesahile 1 51 O) 
lira ve ondan sonra işliyc cek fai z ile be· 
raber ve icra ma~rafı tediyesı hakkında 

tebliği mul.tazi ödeme emri ikametgf'ıhı 
nızın meçhuliyeti ha ebile teblig edile-
memiş olduğundan tarihi ilılnd ıın itiba-

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

' ' iikse]{ 
lüğiiı1den: 

ormarı ınektelJi rektör-

Mektebimizin mayıs 930 gayesine kadar erzak ve levazımı 
sairesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de 
yevmi ihale olan 30 nisan 930 çarşamba günü saat 14 te Defter
darhk binasında müessesab ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

ren bir hnfta zarfında 930 • 21 l':o.lu 
doııyaya l5tanbul 4 ünciı icra dairesine 
müracaatla borcun tamamına veya bir 
kısmında veya alacaklının takip icrası 

hakkına itirazınız varsa bildirmeniz \'C)'a 
tarihi ilAndan itibaren iki ay zarfında 
yukarıda mıktan gösterilen borcunuzu 
vermeniz ve aksi takdirde merhunun sa· 
tılacağı ödeme emri mak:ı.mına kaim ol· 
m"ak üzere ilan olunur. ( 930 • 21 ) 

Sultanahmet sulh 5 inci ltnkll/e Jzfı
kunliğ.!ldeı!: 

İstanbul Çağaloğlunda c.ağal
oğlu furununun arkasındakı so
kakta 8 No. hanenin icar miid
deti hitam bulduğundan isticar 
etmek üzere talip olanların mah
kemeye 8- 4-930 salı günü saat 
15 te müracaat etmeleri ilin 
oıunur. 



= S.ı'\VISI HER. VER.DE & KUR,UŞ -::::a 

Zaafı umumi, kansızlık, romatızma, sıraca kemik, damar, göğüs, ademi iktıdar, verem, sinir bastalıklanna gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, b 
çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu. 

---------------------------------------------
Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden : 

~·u·~--"" 2± 

Seyrisef ain 
Merke:ı &Centeıl: c.ı~ıa KoprO ba,ında. 

S.yotlu 2362. Şube aceoteıl Mahmu

diye Ha.Dl alb.ııda latanbul 27 40 

1- Hemziye hanımın istikraz eylediği mebaliğ m~ıkabi- Antalya postası 
linde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Uskü- ( ANAFARTA) vapuru 6 
darda, Selimiyede Camiişerif sokağında 28 numaralı 255 Nisan Pazar 10 da Galata 

zira üzerinde 12 oda, 2 sofa, 2 kiler kargir ayrı bir rıhtımından hareketle İzmir, 
mutfak, 2 kuyu, 2 hala iJe 310 zira bahçeyi ve ev da- Küllük, Bodrum, Rados, Fet

hiye, Finike, Antalyaya gide-
1 in de yarım nıasura suyun nısıf hiS3t>S1ni havi yeni karğır cek ve dönUtte mezkur iske-

bıııa lelerle birlikte Dalyan, Mar-
2-llatice Azize hanımın istikraz eylediği mebaliğ mu- maris, Sakız, Çanakkale, Geli

kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen nıefrnğ bulunan l'skü- 1.-_bo_ı_uy_a_u_ğr_ıy_a_r_ak_g_e_ıe_c_ek_t_ir_. _ 

darda İhsaniyede Harem iskeles1 caddesinde 44 numaralı 
380zira üzerinde 13 oda,3 salon,maa oda avrı bir ıııutfak ile • 
üç hah\yı ve 322 J zira bahçeyi havi içi dışı .\'ağlı boyalı 

ve pencereleri pancorlu, bodruınu kargir, üzeri ahşap 
konak. 

3 - Heybetullah hanımın istikraz eylediği mebaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 

f'sk.üdarda Hamza Fakih nıahallesin<le eski lludai Aziz 
~lehmet efendi, yeni .Apti efendi sokağında Kaı~tanpaşa 

. camisi karşısında 1 l, 13 numaralı ' 752 zira terbiirıde 
:ve • .c~phesi 22 metre olan, denize nazır, ifraıa elverişli 
dahilinde kuyusu mevcut bi~ arsa. 

4 - Feride ve Şahinde hanımlarla Ahmet Ziyaettin 
Beyin istikraz eyledikleri mebaliğ nıukabılinde idaremiz 
uhdesinde vefaen nıefruğ bulunan Üskiidarda Rum ~leh
met paşa mahallesinde Dogancılar caddesinde 61, lNo.lı 
65 şer zira üzerinde bıri demir diğeri tahla kepenkli 
iskeleye yakın kargir iki dükkan. 

Trabzon birinci postası 
( IZMIR ) vapuru 7 Nisan 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
San:sun, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesile Rize, 
Sürmene, Trabzon, Görele, 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, 
İnebolu, Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

5 Nisan Cumartesi Bozca
da postası yapılmayacaktır. 

·--------------~ Mahlfılat mü-
dürlüğünden: 

Kıymeti muhamenesi 
Lira 

verilen bedel 

37500 20000 

-------------------------·· 
Türkiyede: namile maruf ve bugüne k 

en mükemmel cins ola 

~~ ::?-J~ 

/~' 

·LR 
/ 

tanınmıt 

KRUP 
BIÇAK~ÇAT 
ve KAŞIK ·tİI 
her yerd~ muairren iste 

Alimeti farikalan: 

Alpaka 

® 
ARTHUR KRUPP S. A. 

BE R N D O R F (ffuustury1J 
Bıçak, çatal ve katık takımları, gü1110f 

ve Fakfon masnuatı fabrikası 
Türkiye mümessili : GEORGES HİLBERT 

« Paul Merian Ticarethane!Iİ halefi > 

JST ANBUL ESK« REJi HAN 

Haydarpa demiryo 
lan mağaza müdürl~ 
ğünden: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla sahn a1macatından tt 
7-4-930 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar iıbab vne11t 
leri ve fiat vermeleri ilin olunur. 

60 adet Çorba kqığı (Adi) 
2500 kg. Roberoit tutkali (ince) 

2500 " " " (kaim) 
3000 ,, Çirit (yerli) . 
2000 ,, Yuvarlak demir 12 mim 

5 - Atiye Cenıile hanımın istikraz rylediği mehal ğ 
nm.kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen nıefruğ bduııan 

Beyoglunda Pangaltıda Harbiye 
caddesinde 61- 63 cedıt No. h . 
takriben 450 zira terbiinde 

3000 " . " " 16 " 
4 adet Kurşun pensi lokması biklri 

500 kg. Donyağı (yerli) J 

20 metre Dişi helezoni telli lastik boru elÖvatCSr iÇin ~r 
Saat 12 ·den sonra fiat kabul edilmez İtahat almak i 

Üsküdarda Tavaşi Hasan ağa malı.ailesinde Dolap soka
ğında 11 numaralı ,.e 200 arşın üzerinde 1 loda, 3 sofa, 
2 mutfak, 1 kuyu ile 3 hala ve 220 zira bahçeyi havi 
köşede ahşap bir birıa • 

Yukarıda borçlulan ve meYkileri yazılan arsa ''e bi
nalar rnüzayede ile satılığa çıkarılmışı.ır. Tal p olarılar 
''e füzla rnalumat almak istiyenler her gıın saat ou beşe 
kadar fstaubulda Adlıye binası dahilinde lstarıbnl Emvali 
l ytaııı idaresiııe müracaat etsinler. 

i ~ TANBUL ŞEHREMANETİ ILANATl 

Çöp münakasası 
Şehremanetinden: 1 haziran 930 tarihinden 31mayıs 931 ta

rih\oe kadar Beyazıt, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar daireleri da
hilinden toplanacak süprüntUleriJe lağımlardan çıkacak müzah
ıcıfat ve Karağaç mazbahasmdan kan tabammüratı ve işkembe 
muhteviyatı ve saireyi denizde tesbit ve tayin edilen mahallere 
nakil iıe denize dökülmesi kapalı zartla münaka aya konmuştur. 
:faliplerin şartnameyi almak için her gün levazım müdürlüğüne 
geımeleri. Teklif mektuplarını da iha e günü olan 26 nisan 930 
cümartesi günll saat on be,e kadar mezkur müdürlüğe verme eri 

ayrıca arkasında takriben 60 
zira bahçesi o an maa asma beş 
kattan ibaret ve beher katında 
bir koridor dokuz oda ve diğer 
teferrüatı havi bir bap natamam 
apartömanın müzayedesinde ve
rilen 20000 lira bedel haddi 
layıkında görülmediğinden pa
zarlık suretile ilamna karar 
Yerilmiştir. 

Fazlasile talip olanlar kıymeti 
muhamırıcnenin yüzde yedi bu
çuğu nispetinde pey akçelerile 
beraber 9-4-930 çarşamba günü 
saat on dörde kadar Çenberli 
taıta İstanbul Evkaf müdüriyeti 
binasında idare encümenine 
müracaatları. 

Beyolflu beşinci icra memurla1tu11dan: 
Mahcuz ve satılması mukar

rer duvar saati, sandalye ve sa
ire 10-4-930 günü saat 12 den 
itibaren Kurtuluşta Bilezikçi so
kak Y ervant kalfa apartımanın
da bi müzayede satılacağı ilan 
olunur . (929-3012) 

kadar 

• 1 

cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler· 
ğa arzolunan malzemeden yerli olan aksamı için i9tırak edece~_... 
lerin nümunelerini beraber getirme.eri, nümunesiz vuku .,.... 
teklifahn kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

Be)'olfl.ı beşinci .crasmdan: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer 

A.E.G. Alman maıkalı bir adet 
piyano 8 nisan 930 tarihine mü
aadif sah günü saat on altıda 

Taksimde - Sıraservilerde sabık 
Kahyaoğlu ve elyevm Hayat a-


