
3 '" 1 ,. 99 ~ yı • •; 'ı 4.:. 

Pazartesi 

11 4 ~nffj 
~nay} 1~30 

Bugünl s 

Yeni Ef: an sefiri Reisicümhur Hz. ne itimatnamesini takdim etti 
~~==================================~======================~=======================================~ 

l_J 1 b 'gııııııı•"'"'''''''''"'''''''''''''''''''"""'''''''''''''"'''''''''''"'''ııııı~ 
cıanım ara eyanname i i l V AKIT ın tali 1 Arif Oruç B. tevkif edildi 
Cuına sabahı Sultanahmet meyda- müsabakası 

nına gitmeyi unutmayınız ! Karif erimizden 
• 
rıcamız Fırka teşkilatı reisleri 

dün toplandılar 5 Nisan nüshamızda 
:_~_~;_ ~~~=~~~~:~in7::ı:~:::~!'. ;_~-=-

Fırkadaki içtimada bulunanlar 
Halk fırkası kaza, nahiye göstermek fırsatını bulmuştur. 
~k reisleri dün fırka merke- Türk kadın birliğı bu kanaatle 
~de toplanmıılardır. içtimada siz hemşirelerinden cesaret ve 
Paka 'lnlifettişi Hakkı Şinası ilham al~ral< ~ücadelesinde. de: 

fa kendılerine ocaklara mü- vam etmış ve ılk muvaffakıyetı 
l'acaat d k k d 1 sulü olan belediyede intihap etmek el . e ece a m arın u K 
*lıttainde aza kaydedilebile- ve edilmek hakkını almıştır. a-

~ek/etini '"°""-hu .. ckı "tib ~ n dm zaferinin ve kadın hakkının 
'ltrbat kay t xuxı 

1 
1 

b• c tarihe geçtiği bu ilk niımayiş ve 
b ı muame es ne aş- •. b T·· k k d b i'-.bilecekl 1 • t bl" v . . tes ıtte er ur a ınının u-
~ld1 v er nı e ıg etmıştır. lunmak hakkıdır. 
liaıt~:mı~ ?1aliimata n~zaran Bu nümayişi t~s'it için bütün 
~ta . Şınası Paşanın refıkaları Türk kadınlığının ve kız mek
tttjkıy~ H. dün akşam ikamet tep!erirıi1! işti~akile . büyük bir 
~i lerı Modada nahiye reisli- alay tertıp edılecektır. 
,~t müracaat etmif, kayıt mu- Şehremaneti, Ha.k fırkası ve 
lıt elesi yapılmıştır. Bu suretle ~irlik merkezi önünde nutuklar 
~, anbulda birinci!iği Resmiye H. irat edilecek, Taksimdeki Gazi 
~lanmıştır. Kadınlar birliği abidesıne bir çelenk vazedile-

Kadın Bırı•t•" 

' arı d d k h l d cektir. "'k a otur u arı ma a ler e 
·" la Memleketini seven ve hakkına 1\ ra müracaat etmişlerdir. hürmet etmeyi bilen her Türk< 

dlitı adınlr birliği heyeti idaresi kadını cuma günü saat 9 da 
ita toplanmış, ) eni belediye Sultanahmet meydanına gelme-
~~~llUnda kadınlara intihap lidir. 
tast ' \'erildiği için evvelce k- Türk kadını; 

le Bu hak senin, bu şeref senin, 
~toR ıırarlaştırılan tezahüratın bu zafer senindir. 
taba tamını tesbit etmiştir. Te-
kıı tat cuma günü yapılacak, 

raları gene ayni nüshamızda 

-=_; ___ -_-_;== :~:n:: a~?.~~:ıe y.:~~~: :_-_==~::== 
matbaamıza gönderiniz. Ônü 
müzdeki Çarıamba gUnii 

( akşamına kadar bu suretle ) 

--==---==- matbaamıza gelecek olan ==-=----=numaralar üzerine kur'a çe-
= kilecek ve kendilerine he- = 
~ diye isabet eden numara § 

=:~-=-~=-- sahiplerinin isim ve adres- -_==_=_:_==

teri gelecek perşembe nüs-
hamızla ilin olunacakbr. 

:_:=~-= Ancak kur'ada kazanmıı ~_:_--~ 
olan karilerin hediyelerini 

f adlabilmtt:t~ri. ıkçın buraya \ 
= erce ıgımız uponları da :.. 
ff muhafaza etmeleri lazımdır. ~ 
),ııııı1m11ıınııı11111111ıııııııı1,,ıııııııı111 11111ııııııı 1111 ııııııı1, ıııııııııl 

Tali kur'as, kuponu 
1 f\oıisan 1930 

Köprü parası -
Layiha, Dahiliye encü
men inde kabul edildi 

Ankara, 6 (Telefon) - Köprü 
parası layihası Dahiliye encüme-
ninde aynen kabul edildi. Bütçe 
encümeninde de müzakere edıte
cektir. 

Nurullah Esat Bey 
şehrimize döndü 

Ankara, 6 (Telefon) - Nu
rullah Esat Bey Başvckilim:ze 
Uç saat kadar izahat verdi. Son
ra Maliye vekilimizden talimat 
alarak lstanbula döndü. 

ke.dı:tktep talebeleri ve istiyen 
daku ~r cuma günü sabah saat 
taPla t a Sultanahmet parkında 
ttkettıacaklardır. Saat onda ha-

Yeni Italyan Sefiri 
~· ed· •laYet 1 ecek, Emanet, Fırka, 
btşe , l<adın ar birliği önünde 

· t dak·k ~di ., k 1 a durularak Taksime 
'-'C:e r 

~tlerık k ır. Taksimde Abıdeye 
t'•ıtıda 00ulacak, hanımlar ta
Dunk·· ~ nutuklar söylenecektir. 

u • r ı'l tı ııe .ç •rnada şu beyanname-
1111lllar~tı ve bütün İstanbul ha
tıJllıışı,:~ tebliği de kararlaştı-

•·rurk. 
<> kadını· k· Uttıhu . , 

t lfaf ett rıyet hükumetimizin in-
Q 't' •rdiğ' k k tafer ı adınlık bugün 

r ~ ildar Yu kazanmıştır. Şimdiye 
) t tc1 rdunun bütün felaket 
ı 'rdıtn zdarnanlarında erkegv ine 
ttt e en t 
t tşısınd • ar alarda, güneş 
Qeı a kavru' h r erındc ıan, arp cep-

' 

Yarın aleyhine yeni bir müheyyiç 
neşriyat davası açıldı 

Müstantik tahkikat ya ı o 
Bir müddetten beri şehri-

mizde intişar eden "Yarın,, ga
zetesinin sahibi ve mes'ul mü
dürü Arif Oruç Beyın polis 
müdüriyetine davet edildiğini 
dünkü nüshamızda haber ver
miştik. 

Arif Oruç Bey, hakkında son 
günlerde efkarı tehyiç edici bazı 
neşriyatta bulunduğu kaydile 
müddeiumumilik tarafından dava 
tahrik edilmiştir. Bunun üzerine 
ikinci müstantiklik evvelki gece 
polis müdürlüğüne bir müzekkere 
göndererek Arif Oruç Beyin 
ihzaren celbini bildirmiştir. Polis 
nöbetçi müdürü, bu müzekkere 
üzerine Y arm matbaasına me
mur göndererek Arif Oruç Beyi 
Polis müdürlüğüne davet etmiş
tir. Gece saat 10 da gazete iş
lerile meşgul olan Arif Oruç 
Bey, memurlarla birlikte polis 
müdürlüğüne gitmiş geceyi orada 
geçirmiştir. 

Gazetenin kapatılması şeklin
de bir karar verilmiş değildir. 
Maamafih, gazete dün çıkma
mıştır 

Arif Oruç B., sabahleyin ad
liyeye gönderilmiş, tahkikata 
başlıyan ikinci müstantik Hakkı 
B. kendisini isticvap etmiştir. 
Saat on beşte hakkında tevkif 
müzekkeresi kesilmiı, tevkifane
ye götürülmüttür. 

Arif Oruç B. hakkındaki da-

Arı-ketim.iz ... ·, 
. . . ~... : : ' ~, ... ~ 

Erkeğe nazaran kadın 
nedir? 

Musikişınas Mesut Cemil B. 
diyor ki: 

Arif Oruç B. 
va, ceza kanununun 161 ıncı 

maddesi mucibince asılsız ve 
müheyyiç neşriyat davasıdır. Bu 
madde, aynen şöyledir : 

"Efkan umumiyeyi tehyiç 
edecek suret veya mahiyette 
aslı olmıyan havadis veya mu
sanna veya muharref veya aslı 
olmaksızın bir kimseye isnat 
olunmuş evrakı bilerek neşir ve 
nakledenlerle resmi evrak ve 
nutukları tağyir ve tahrif ile 
neşreyleyenler hakkında bir ay• 
dan altı aya kadar hapis ve 
yirmi beş liradan elli liraya 
kadar ağır cezayı nakti hük
molunur. 

Bu neşriyat umumi asayişi 

bozmağa sebep olmuş ise faili 
hakkında altı aydan iki seneye 
kadar hapis ve elli liradan yüz 
liraya kadar ağır cezayı nakti 
hUkmolunur.,, 

Müstantiklik, tahkikatı bitince 
kararname yazılacaktır. 

İstanbul müddei umumisi 
Kenan B., bu hususta şunları 
söylemiştir: - Strindberg 

kadını maymu
na benzetiyor. 
Bu benzetişi 
beğ(:nmekle be
raber derim ki 
kadın bir ke
didir. Bu iki 
güzel mahluk 
arasındaki far
kı ekseriya çok 
güçlilkle bulu-

- « Yarın » gazetesinde ef
karı umuıniyeyi tehyiç edecek 
mahiyette aslı olmıyan havadis9 
ler intişar etmiştir. Bundan 
dolayı gazetenin sahibi imtiyaz 
ve mes'ul müdürü Arif Oruç 

ı B. hakkında dava ikame ettik. 

yorum. Mesut Cem l 

Kadın ve kedi kıskançtır, k cı· 
dm ve kedi hotgimdır, kadın 
ve kedi sever ve haindir, kadın 
ve kedi hırçın ve kavgacıdır, 
kadın ve kedi tuvalete merak
lıdır, kadın ve kedi sinsidir, ka-

dın ve kedi daima sevimli ve 
daima tehlikelidır, bir anda 
hem dostunuz hem düşmanınız 
dır. Kedi ve kadının bu kadar 

Çocul sayıfası 
Bugün 7 inci sayı -

fada 

kıl>ere k sırtın yaralar açarak 

f &.dırı 1 d~şakn bu fedakar Türk 
t .,_ Un ij ·h 
h '"'elind 1 mal ve nisyan 
~ ~b~larcı den kurtulınıya ve siyasi 
'' i a tam b. 

Yeni ltalyan ~/iri vapurda kendisini karşılayanlar arasında 
İtalyanın yeni Ankara sefiri Baron Pompeo Aloizi cenapları dün 

şehrimize muvasalat etmişlerdir. 

müşterek vasıflarına mukabil gay
ri müşterek görünen tarafları da 
yok değil; meseli: 

Yeni bilmecemiz, geçen 
haftaki bilmeceyi kaza

nanların isimlc.ri 
Hıkliyeler, şen fılc.ralaı 
Karıkatürier, Bellene· 

cek sözler 
Yeni müsabaka 

İ§tirake ır vaı andaş 
hak k<tzandığını 

Sefir, sefaret erkanı tarafından samimi bir surette istikbal 
edilmiş ve şehirde otomobilıe ufak bir gezintiden sonra saat 7 
ekspresile Ankaraya gitmiştir. 

1 - Düşünmek farkı. 
2 - Konuşmak farkı. 
[ Aharafı 5 inci sayıfamızdadırJ 



~ 2 - V AKIT 7 !'!isan 1930 

Rn~ri ~onfernn~ 
Amerikalılar yola 
hazırlanıyorlar 

V AKIT m telgraf ve telefon ha erleri J 'fiirk- Alınan ticaret 
nnıkavelesi 

Ankara, 6 (Telefon) - Al 
larla başlıyan ticaret mekavel 
müzakeresinin akim kaldı·. 
dair bir Alman gazel 
neşriyata teyit olunmuyor. 

Londra, 5 (AA) - M. Briand 
ile M. Mac Donbld emniyet ve sc· 
lamel meıelcalne alt itilaf ıeklı hak

kında uzun uzadıya görllşmOşlcrdlr. 

M. Brıand, lng\lterc tle Fransanın 
nokta! nıuırlın ıraıında bayok bır 
yaklaıma hasıl olduğunu, bu sahada 
mnhtm teratklltr elde edıldiğinl söy

lcmtıılr. 
Amerika murahhas heyeti atası 

22 nlaanda hareket edecek olan posta 
vapurunda ~codilert için yer tutmuş

lardır. 

Paris, 6 ( A.A ) - Dün Lon
dradan gelen M. Beriyan lngiliz 
Franıız murabaslan arasında 
bulunan ıekil hakkında M. 
Tardiyö ile görüşecek, Fransa 
hükumetinin cevabını salı günü 
götürecektir. 

ltalya telaş ve acele 
niyetinde değiU 

Londra, 5 ( A.A ) - İtalyan 
murahhas heyetinin tebliğatına 
Tasıta olan bir zat Fransız ve 
ltalyan kuvvetlerinin müsaviliği 
meselesi hakl<ında İtalyanın uz
laşma cihetine yanaşmıyacağmı 
söylemiştir. 

Gene bu zatın fikrine göre 
İtalya hükümeti emniyet ve 
selamet meselesinin Londrada 
değil, fakat Cenevrede bütün 
devletlerin murahhasları karşı
sında müzakere edilmesi lazım 
geldiği kanaatındadır. 

Maamafih, ltalya hükumeti 
iıtical göstermek niyetinde de
ğildir ve memleketine avdet için 
hiç bir hazırlıkta da bulunma
maktadır. -
Gandi tevkif edilirse .. 

Jalalpore, 5 ( A.A ) - Dandi 
fehrine 100 kadar ve Jalapore'a 
400 müsellah polis gönderilmiş
tir. Gandi, tevkif edilinciye 
kadar her akşam tertip edeceği 
içtimalarda nutuklar söyliyeceğini 
kendisi tevkif edildiği takdirde 
yerine Baroda hakimi Abbas 
Tiabgi'yi bırakacağını söylemiştir. 

Bombay, 6 (A.A) - Pamuk 
mensucatı ticaretile meşgul olan 
yerliler birliğı ecnebi memleket
lerden gelecek pamuk mamu
latına derhal Uç ay müddetle 
boykot ilanına karar vermiştir . 

E 

Şakir B. 
lktzsat vekili Adana 
mzntakasznda tiiccarın 

dertlerini dinledi 
Mersin, 6 ( Yakıt ) - lktısat 

vekili Şakir B. refakatindeki 
zevat ile birlikte evvelki gece 
otomobille Tarsusa teşrif et
ti, akşam da buraya geldi . 
Şerefine tüccar kulübünde 50 
kişilik bir ziyafet verildi. Dün 
Silifkeye gitti ve akşam tekrar 
buraya döndü ve bugiin Ada
naya hareket etti. 

Şakir B. burada tacirlerin 
dertlerini dinlemiş, notlar almış, 
fabrikaları ve diğer ticari 
müesseseleri gezmiştir. ------
Başvekili1niz Zongul-
dağa davet edildi 

Ankara, 6 (Vakıt) - Başve
kil Hz. Zonguldak valisi Akif 
Beyi kabul etmiştir. Akif Bey 
Paşanın, Zonguldağı teşrifleri 
hakkında vilayet meclisinin ka
rar ve istirhamını arzetmiş ve 
Başvekilimiz tatil esnasında Zon
guldağa geleceklerini bildirmiş~ 

lerdir. 

Senayi sergi ve 
kongresi 

Ankara, 6 ( ı'elefon) - Bugün 
Kazım paşanın riyasetinde top
lanann Milıi iktısat cemiyeti 
sanayni sergisi hakkında görüş

müştür. Sergi 20 nisan pazar 
günü 12 de acılacaktır. Kongre 
de 22 nisanda Türkocağında 

toplanacaktır. 

Türk ... Yunan 
Ankara, 6 (Telefon) - Türk

Yunan müzakeresinde_ yeni bir 
safha olmadığı beyan olunmatadır. 

2 numaralı kararnaıne 
Ankara, 6 (Telefon) - Mali

yece hazırlanan 2 namaralı kam
biyo kararnamesı Çarşamba 

günü kabinede müzakere edile
cektir. Yeni kararname bir 
numaralının 11,12 nci maddelerini 
tahfif etmektedir. 

VAK il ın te riıliidsı: 141 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

- Oda dahilinde yerimizden ı 
kımıldayabiliriz değil mi Bey 
efendi? .. 

Genç - Aman efendim sızı 
göz hapsine aldıksa hiç bir ta
tafa kı,,ırdamayınıı demedik. 

Ali Safder - Mürakabeniz 
altında biribirimizle de görüş
mekte bir mahzur yoktur sanı
rım ... 

Genç - Eliniz kolunuz, di
liniz, ayaklarınız bütün uzuvleri
niz serbestir. Telefona yaklaş

maktan maada ... 
Suduri - Dışardan biri içe-

riye girebilir mi? 
Genç - Girer fakat çıkamaz. 
Aralarında böy!e bir saat ka

dar alay ederler. 
Koca karı gittiği yerden dö

ner. Göz alta mahpusları bu av-

rı esnada Avnüsselfıh tuhaf tu
haj pöfJiyerek: 

- Üzerimize demir kapıların 
kilitlenmediği halde kendi yur
dumu7.daki bu muvakkat gardı
yanın nezareti altındaki mahpu
siyet bize ne kadar ağır geldi. 
Artık serbestiz değil mi? 

Binlik - T amamile .. 
Hepsi birden: 
- Yaşasın hürriyet.. Kahrol· 

sun mahkumiyet ... 
Bu alay şamatası arasında ge

ne şahap hemen dışarı sıvışır •. 
Genç adam, kocakarının ku

lağına: 

- Sen buradan çıkar çıkmaz 
bunlardan biri dikkatle bilek sa
atine baktı.. Şimdide hemen 
zırladı .. 

Kocakarı da muhatabının ku-

Yeni Efgan sefiri 
Reisicümhur Hz. ne itimat 

mektubunu takdim etti 
Müıakerat devam etmekt 

Yakında İsviçre hükumeti!' 
müzakerata başlanacaktır. 

Ankara, 6 (A.A) - Reisicüm
hur Hz. bugün Çankayadaki 
köşklerinde yeni Efgan büyük 
elçisi Culam Nebi Hanı kabul 
buyurmuşlardır. Elçi Hz. itimat
namelerini takdim ederek atide
ki nutku irat etmişlerdir: 

<cReisicümhur Hz. , Huzuru ri
yasetpenahilerinde birader ve 
dost Türkiye cümhuriyet hüku
meti nezdinde devleti matbua
mın elçisi sıfatiJe memur edildi
ğimi natık matbuu mufahhamım 
hazretlerinin namelerini takdim 
ile müftehirim. Reisicümhur Hz. 
her iki devlet beyninde mevcut 
olan bu biraderane revabıt ve 
münasebatı tarıhi ve içtimai se
bepler o kadar esasla takviye 
etmiştir ki hiç bir kuvvet ve el 
onu rahnedar edemiyecektir. Bu 
iki devlet bir ruhun iki bedence 
taazzuvu şeklinde tasvir etsem 
yeridir. Zatı Riyasetpenahilerinin 
idare ve rehberliği sayesiade 
vücut bulan gayur ve nec!p Türk 
milletinin inkı l ap ve tcrakkiya
tındaki muvaffakiyatmı umumi 
cihan tarihi ve bilhassa Şark 

tarihi kaydetmekten geri kal
mayacaktır. 

Zatıcelaletmeabilerinin halel
napezir ve şeciane himmeti gay
yur ve şeci olan bu milleti 
maddi ve manevi tazyiklerden 
kurtararak şahrahı terakkiye 
sevketti. Necip Efgan milleti 
Türk biraderlerinin bütün bu 
terakkiyatını sevinçli bakışlarla 

görerek kalbi samimiyetle tak
dir eder, zabaliicelaletmeabileri 
huzurunda dost ve birader bir 
miJlet arasında bulunmakla ken
dimi bahtiyar addeder ve za
manı memuriyetimde bu iki 
millet ve hükumet Efgan ve 
Türk beyninde mevcut dostane 
ve biraderane rabıtalara tezyıt 

ve tahkim hususunda sarfı me
saiye ve matbuu mufahhamamın 
Ali hazret ile Necip Efgan 
milletinin yegane arzusu veçhiJe 
zatı riyasetpenahilerinin tevec-

- Saatine niçin baktığını ve 
şimdi de nereye koştuğunu anla
dım.. Fakat ehemmiyeti yok. 
Haydi yavrum artık sana lüzum 
kalmadı. işine gidebilirsin,. 

Genç adam selamlar. Çıkar. 
Suduri - Ne haber getirdin 

ninem? Hamlin müddetini anla
dın mı? 

Binlik içini çekerek: 
- Söyletme beni.. Şimdiki 

farfara tazeler.. Bu kızın akh 
başınpa olaydı işlediği ilk gü
nahta şıp diye karnını şişirir 
midi.? Bu öyle yediği haltları 
günü gününe muhtara defterine 
kaydeden asri kızlardan değil... 
Müddet tayin edemiyor. 

Suduri - Vak'a bir tekten 
ibaret olmadığı için .. 

Binlik - Artık bilmem.. Sen 
aklınla olanı biteni keşfet ... 

Suduri - Sen kadınca bazı 
şeyler sormadın mı? 

Binlik - Sordum. 
Suduri - Söyle .. 
Binlik - Adetten kesileli iki 

aya yaklaşıyormuş •. 

cühlerini kazanmağa sai olaca
ğıma bütün kuvvei kalbiyemle 
söz veririm. Zatıriyasetpenahile
ri ile Türkiye cümhuriycti hü
kümeti muhterem ricalinin bize 
ait bilüm~m mesaide selefim 
misilli muavenetlerine mazhar 
olacağımı kuvvetle ümit ederim. 
Zatıriyasetpenahileri ile necip 
Türk miHetinin saadet ve sela
metlerini kalbimin yegane arzusu 
addettiğimi beyan ve bu mill4!t 
ve memleketin nihayetsiz terak
kiye mazhar olmasını temenni 
ve har samimi hürmetlerimi 
takdim ederim.,, 

Reisicümhur Hazretleri tara
fından müteakiben irat olunan 
nutuk bervçki atidir: 

" Sefir Hazretleri; Efganistan 
Padiıahıali hazreti bumayunun 
zatı alilerini nezdime büyük 
elçi tayin buyurduklarını bildi
ren mektubunu büyük memnu
niyetle alıyorum. Sefir Hazret
leri, Türk ve Efgan milletleri 
arasında mevcut münasebetler 
kuvvetlidir. Bu bozulmaz dostluk 
ve kardeşlik bağlarının hergün 
daha ziyade ertacağını kabul 
ediyorum. 

Necip Efgan milletinin dahi
len birlik ve yenilik yolunda 
ilerleme ve istiklalini korumak 
ciddi dikkat ve gayreti Türki
yede büyük bir alaka ile takip 
olunmaktadır. Ali hazreti Hu
mayunun kıymetli himmetleri ve 
kardeş Efgan milletinin azimka
rane hareketi bütün mes'ut gay
retlerinin tahakkukuna emniyet 
veren işarettir. 

Sefir hazretleri, Türk mil
leti ve şahsım hakkında duygu
larınızdan pek mütehassis oldum. 
Zatı alinize verilmiş yüksek me
muriyetin icrasında ve iki dost 
hükumet arasında mevcut iyi 
münasebetlerin daha ziyade ge
nişletilmesi ve kuvvetlendirilme
si için çalışmanızda gerek be
nim gerek cümhuriyet hüküme
tinin her türlü yardımlarına ina-

Habeş kralz 
Adis-Abbaba, 5 (A. A.) 

Necaşi Tafariye Habeı 
unvanı ve hükümdarlık ha~ 
imtiyazları verilmiştir. 

VAKiT: Ras Tafari yakıll 
mana kadar halası lmperat 
Zodet ile müşterek olarak 
kümdarhk ediyordu; İmpet• 
riçe ahiren irtihal ettiğill~ 
hükumdarlık tahtı mUn 
ona kalmış, kendisi tel 
beyan olunduğu vecbile ~ 
kıralı olarak ilan edilmiştir. r rak-lngiltere 

Moskova, 4 (A.A) - lzv 
gazetesine beyanatta b 
lrakın sabık Londra sefiri 
Kazım Bey, muhafazaklrlart 
daha çok emperyalist bir Iİ . 
takip eden amele hüktlll , 
Bağdat hükfımetine Irak ~ 
Mısınn istikliline mUıabib• .J 
istikliJ temin edecek bir 'J 
hede teklif ettiğini, bunuo_ ..j 
mümkün olmadığını, çünkil bO'. 
bir muahedenin istiklal ve ~ 
tazammun edeceğini söyle1111r 

l"lransada vergile~ 
Paris, 6 (A.A) - M. Tat"', 

vergilerin azaltılması için •~ 
cak tedbirleri kararJaıtı / 
üzere bugün M. Paul Re~ 
M. Germain M11rtin ve: r'' f 
bankası umum müdürü M. 
reau ile görüıecektir. 

Bir fabrika yandı~, 
Kopenhag, 6 (A.A) - :J 

penhagdaki meşhur po? 
fabrikası çıkan bir yangıo 

cesi olarak kısmen yanm~ 
nabilirsiniz. Ati hazreti ti~ 
yunun saadetlerile Efgan ~ 
t •nin refah ve inkiıafını v~ ;ti 
sek vazifenizde muvaffakıY 
zi dilerim.,, fi/ 

Sabık $ef ir veda e ~ 
Ankara, 6 ( A.A ) - (1 

Efgan Büyük elçisi Gulidl tİ 
lani Han Reisicümhur Hı. ; 
fından kabul buyurularalı 1 
veda etmiştir. 

rıması.. İstifra halleri ağız s;-----madan ben sana para vere~ 
!anması.. Tükürmeler.. Baygın- İki tarafın biri birin~. ~ 
lıklar geçirmesi.. Çehresinde yor- yetsizliği yüzünden ı:niiJJ 
gunluk.. Öyle yeşilimtırak bir uzar nihayet Suduri: .,.1' 
renk .. Gözlerinin etrafında es- - Öyleyse koca Me5tı t'-' 
mer haleler.. Doktorsun bilirsin. sen davanı halletmek içiP t ı'-" 
İşte bütün gebelik manzaraları.. Diğer kimselere mürac•~ 
Bu kadar erkeğin yanında söy- Böyle iki saat kadar ç ;I 
letme beni parmak ucunun te- )er. O gün bu bin liralık.1e ~ 
masile anlaşılan şeyler.. Aşyer- raya meşguliyetlerini h~511 ._,/ 

meler.. Hasılı seni temin edebi- da başka hasta, dertlı, 
lirim. Hamil her halde iki ay- müşteri kabul etmezler· eder~~ 
lıktan fazla değil.. Bu haraza devaın .,.., 1 

b
. ,ı..-

Suduri - Öyleyse çıkar pa- odaya gayet beşuş ır 
raları. İlk dediğim gibi anasını gene Şahap girer.. ptJ01., 
da kurtaracağım çocuğu da.. Avnüsselahın - Ne 1' if''etı 

Binlik - Hala mı latife edi- Makamındaki bir b~f rıtl•: 
yorsun?.. ne: Gene bir boyun 1 1"1 

Suduri - Pek ciddi söyliiyo- - Oldu bitti.. • 
1 

tıt" ·J(. 
rum.. Çıkar paraları projemi an- . · •" • : .. lı 
l Demek istediğını il bv- b~ 
atayım.. h yl•"' · 

Binlik - Mademki bu kadar pandomimadan u d•"' 
ciddi söylüyormuşsun paraları , - Ne var? AranıJ ~·" 
ne yapacağım anlattıktan sonra dilsiz oyunu nedir~·r şeY fo 
alsan olmaz mı? A vnUsselah -

1 ı.ıt 
Suduri - Olmaz.. Şahap - Hiç... . ? eeıı ;~ 
Binlik - Oğlum ben karan- Binlık - Nasıl bıÇ elS il 

. d keO I _..,,.. 
lığa kubur sıkamam.. Alakadar- radan çıkıp gt er kıllar 
}arınca pek mühim olan bu işte bileğindeki saata b• 
ne marifet göstereceğini bilme- Şahap - Baktuıı(B 
den muvaffal'1 etine emin ol-



Bakkallar dava açıyorlar 

Cemiyetin hesaplarında 
açık görüldüğü asılsız 

Bakkallar cemiyeti, azasının menfaa
tini temin için yeni teşebbüsler 

peşindedir 
Dünkü refiklerimizden biri lar Anadolu ve şehrimiz tüccar-

esnaf cemiyetleri mura- larına da iskonto ile satılacak 
lcıplığınca bazı cemiyetlerin mu- ve tediyatta sühulet gösterile-
lnıelitının tet- cektir. 
kik edileceği- Bundan maada uzun zaınan-
hi Yazıyor ve lardan beri tesisine çahfbğımız 

u meyanda makama fabrikasını da bugün-
"8akkallar ce- )erde açacağımızı ümit ediyo-
llıiyeti,,nin 4000 
1. ruz. 
ıra açığı çık- Kooperatifimiz bUtUn Anado-
biuıı kayde- bilhassa Manisa, İzmir, Aydın 
dil.)rdu. ticaret odaları ve tüccarlarile 

Ün bu hu- daimi surette temastadır.Manisa-
•uıta tetkikat dan bal, sirke ve ı.:arap İzmirden )apan bir mu- 7 

lı incir, üzüm celbediyoruz. Er-lrririmiz muh-
t l'f r 'k'·allar etnılyeti zurunı taraflarından da yağ ve e ı alakadar· ı. ·ı ·b · · · 
\ .... 1 tCa ı ' umumısı sair şeyler getirerek bunlan 
..- a görüımüş Fethi 8. 
lerek muraka- hususi kutularla halka satmak 
be h tasavvurundayız!» eyeti ve gerekse cemiyet 
lıtsı bu haberin tamamen asıl
•ıı olduğunu söylemitlerdir. Mu
l'alcabe heyeti azasından bir zat 
IU izahatı vermiştir: 

Kaza teşkilatı 
- Filvaki her cemiyet gibi Fay dalı mı, deAil ml7 

baJckaUannda hesabı tetkik edil
llliştir. Fakat yolsuzluğa tesadüf 
olunduğu asılsızdır. ,, 
i Bakkallar cemiyeti heyeti 
daresinden diğer bir zat da de

lllittir ki : 
- Bizim hakkımızda haysiye

tiıııizi kıracak neşriyatta bulunan 
ra~ete lı.a.kkında dava ikame __ 
~eceğiz. Cemiyetin hesapları 

mamen meydandadır. Biz bu 
16nlerde yeni tasavvurlar pe,in
deyiz. 

f 8~ cUmleden olarak müskirat 
•brıkatörlerinin bakkallara kar

~l gösterdiği müşkülat ve iskon
ıd 0YU. ~rmaları. yüzünden yarm-

an ıtibaren pıyasaya kendi ma-
1-lullbmız olan hususi rakılar 
:.k~racağız. Bunlar aliyülala 
~ ırınci ve ikinci nevilerde olmak 
~re "Albn kum "Moda ve ''t.n ,, " 

r \c af,, rakılarıdır. Asıl Esnaf 
~~ llı111n ismen mesleğe uyıun 
1~aaı dolayııile çok rağbet 

l'tceiini ümit ediyoruz. Bun-

R om en prensi 
~,.~ 

tı3~~le birlikte ~ehrimize 
geldi 

~orrı•n 
S . Yalı Prens ve Prenses 

h Urıyed 
"•rnaıı e seyahat etmekte olan 
~re118 ;a hanedanına mensup 
tebri11ı. e Prenses Kalimaki dün 

l>re •ıe gelmişlerdir. 
na Ve p 

•orıra va renses birkaç gün 
Celtlerd· Purla Romanvaya döne

ır. 

Vali vekili, Osman Beye 
cevap veriyor 

Emanet mektupçuıu Osman 
Bey istanbulda vücuda getiril
mesi tasavvur edilen kaza teş
kilab hakkında demittir ki : 

- İstanbulda bu kabil teşki
lat icrasına çok defalar teşeb· 
büs edilmiı , fakat kabiliyeti 
tatbikiyesi ~örülmediğinden sar
fı nazar edilmiştir. Benim şahsi 
kanaatim de bu merkezdedir • 
Bugün karar verilse bile yarın 
bozmak mecburiyeti kasıl ola
cakbr. 

Bu mütalea üzerine vali •e
kili Fazlı Bey dün bir mubar
ririmize demeştir ki : 

"-Bizim yapacağımız teşkilat 
tecrübelere mlistenittir. Bu hu
sustaki proje daimi vilayet en
cümeninde hazırlanmış ve Yili
yet meclisinden geçirilmiıtir • 
Vilayet meclisi bu teıkilitın fay
dalı olacağına kanidir. Şahsi 
kanaatim de budur. Tabii hü
kumet de tetkik edecek, Kaza 
teşkilatı her halde faydalıdır. » 

Hamit Bey 
Ankarada neler görü

şecek? 
Emanet muavinlerinden Hamit 

bey birkaç güne kadar Ankara
ya gidecektir. Hlmit bey Ema-
netin kambiyo ihtiyacı hakkında 
vekaletle temas edecektir. Kam
biyo alınmaması dolayısile Ema
netin birçok itleri, mesela Taksim 
meydanına döıenecek kablo 
mesaili ve meydanın tanzimi 
yapılamamaktadır. Hamit bey bu 
mesaili halledecektir. 
... 

Sönen 'Işık 
Mebrure Hurşit 

Yakında çıkıyor 

Fiatı: 125, ciltliıi 150 kı. 
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Istanbu un ~1atı f 
Hamursuz ~atışı 

Bir aile faciası 

~·!aarif başkatibi tehlikeli 
\ şekilde yaralandı 

Musevilerin hamursuz bayramı 
yaklaşmaktadır. Yahudilerle mes
kUn semt ve mahallelerde hamur
ıuz satışına timdiden başlanmıştır. 

Hamallar eğleniyor 

Gümrüklerde ve şimendifer 
istasyonlannda hamallar yük 
taşıdıklan arabalara boş zaman
larda kendileri binmekte, hafif 
meyilli kaldırımlarda bir afağı 
bir yukarı gidip gelerek ·gönül 
eğlendirmektedirler. 

Evyeılki gece Ayasofyada 
Eminsinan mahallesinde 18 

numaralı ,evde bir cerh hadisesi 
olmuş, içtil'llaİ mevki sahibi iki 
zat dövüşmüşler, biri diğerini 
sustalı çakı ile yaralamıştır. Bize 
verilen mahimatı yazıyoruz: 

18 numarcdı evin üst katında 

maarif müdüriyeti başkatibi İbra
him bey oturmaktadır. İbrahim 
beyle birlikte nişanlısı ve kayın 

pederi olacak zat ve valdesi de 
ayni evde sakindirler. 

Alt katta ise Defterdarlık va
ridat kalemi memurlarından Emin 
bey ile valdesi oturmaktadır. 

Son zamanlarda İbrahim Bey 
nişanlısını Emin Beyden kıskan
mağa başlamış, zaman zaman 
Emin Beye evden çıkma11nı 
söylemiştir. Fakat her iki katta 
oturanlar kiracı oldukları için 
alttakiler bu ıözü dinlememişler, 
çıkmamışlardır. 

Evelki gece saat yirmi dörtte 
evine gelen İbrahim Bey taşlıkta 
karşılaştığı Emin Beyle kıskanç
lık yüzünden kavgaya tutuımuş 
bir aralık Emin Beyi altına al-

Balık bolluğu 

Bir senede harice 300,000 
kiloluk ihracat yaptık 

Balıkçılar yalnız gelen sürülerin hep 
küçük balıklardan mürekkep olma

sını hoş görmüyorlar 

Haliç ikl gündenberl balık. sandalları Ue kaplı 

ikı gOndenberl limanımıza ehem· 
mtyeth bir balık akını baılamıthr. 
Boğaz haricinden kopup gelen bahk 

ıürillerl l lahcln içine kader glrmlı ve 
Y emit l•keleılnln önU seyyar bir ada 
gibi balılc avlamak l~ln toplanan .an· 

dallarla dolmuotur. Balı~ın bu bollu
Aıına rağmen fiatlar ümit edildiği ka-
dar düımemif, izmarit 15, lstronktloı 
40 ve kefal 80 kuruoa satılmıva baı· 
lanmıııır. 
BtJlıkçıltJr memnun değil •. 

Balıkçılar yalnız lc.OçOk balıklara 

münhasır olan bu bolluğun kendılerl
ne btr fayda temin etmediğini, şimdi 
asıl kaile.an ve uıkumru mevsimi ol
duğu halde ltmanda tek bir kaile.an 
btle tutulmad ğını söylemektedirler. 
Bu $enekl btJlık vaziveıi 

Balıkhane erklııından bir zat ta 

dün kendtslle görüşen bir muhHrrırı· 

mlze bu seneki balık bolluğu ve umu

mt vaziyet hakkında ıu lı ahan ver

mlıtır: 

- Ru sene balık tahmınden fula 

bol olmuştur. Liman muhtelif aylarda 

akınlara u~ramı~, bilhassa klnunuev · 

vcldekt palamut akını tüccara mühim 

k!rlar temin etmiş, ihracat yapılmıııır. 

Geçen aene Bulgaristan, lıalya, Ro

manya, Mısır ve Yunanlstana taze 

ve canlı cansız. ealemura halinde mO· 
hım mıktarda balık gör derllmııtır. 

Yalnız bir ay zerfınd1 bu mem
leketlere 122, 775 ktlo tuzlan· 

mış hamsi, 175,0'0 kilo canlı ve 
cansız balıklar, 8, 722 kilo midye, 
347 kılo btakoz ve 55,440 kılo da 

. 
mıştır. Bunun üzerine Emin Bey 
cebindeki sustalı çakısını çıkar

mıı, lbrabim Beyin yUziine sap· 
lamJJbr. Hadiseden derhal Aya
sofya merkezi haberdar edil
miş, yaraaı tehlilteli olan İbra
him Bey Cerrahpaşa hasbuıesine 
yabnlmışbr. Emin Bey isticvap 
edildikten sonra serbest bırakıl
mııhr. 

Vapurcular 
Anlaşıp bir şirket 

yapacaklar 
Uzun zamandan beri vapur 

kumpanyaları arasında devam 
eden rekabeti kaldırmak iç"n 
bütün milJi Yapur kumpanyaları 
birleıerek bir anonim şirket 
teşkil etmeğe karar vermişlerdir. 

Verilen malümata göre ıirke
tin tetkiline ait itlerle uğraşmak 
için bir komsiyon teşkil edilmiş
tir. Bu komisyon vapurcular 
birliği mUdUrü Şevket, Rize va
puru sahibi Suphi, Kın.ade 
Mustafa beylerden mürekkeptir. 
Komiıyon bugün ilk içtimaını 
aktederek ilk esasatı tesbit 
edecektir. 

Ruslar vapur istiyorlar 
Rus harici ticaret mftmeasilliği 

vapurcularımııa milraat ederek 
yakında Karadeniz limanlannda 
ihracata baılanacağından Türk 
vapurlarından bir kaçını kirala· 
mak istediklerini bildirmiştir. 

Casuslar 
Geçenlerde tevkif edilip hak

larında adliyece takibat yapılan 
casusların Bulgar konsloshane
sile temasta bulundukları yazıl
mıştı. Bu cihetin doğru olmadığı 
lstanbul valiliğinden bildirilmek
tedir. 

muhtelif balıklar lhra.; ~drlmiştır 
Bu sene kalkan yok 

Y alnıı bu sene sularımıza kalkan 

gelmemiıtlr. Piyasadaki kalkanlar hep 
S inop ve Sam,undan gellrılmekte ve 
oralarda 5 kurup alınan bu balıklar 

nakliyatın lntlzamıızlığından burada 
J 20-140 kuruşa satılmaktadır. 

Çiroz zamanı gelivor 
Şımdt bir haftaya kadar balık sa

nayll için çok mühim olan \iroz mev
simi başlıyacaktır. Mtmleketım zde 

senede 200 milyon adet ı,:lroz ya 

pılmakta ve: mühim bır kısmı herıce 
ihraç olunmaktadır. 
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. yolumuzu eaıırmıyalım 
-3-

lıtihdat idaresi Türk milletia· ... taklitl•rle ödenmeli ,-
den aldıfı vergileri yedik· varken ıimdiye kadar büUln 

ten baıka lıariçten yQBleree mil- plltlklifer hatlannın bütçeden 
yon altan lirahk istikrazlar aktet- •ınlllUf tahsisatlarla yaptuılma
mif, fakat lrelldi k_..e bit t• ... ..,. lbn alıamaa111& itWaz 

kilometrelik demiryoa. ,.......,. •4-ler ekaik deiildır. 
dGflnmemip. batla ......._ Bu 

beraber hudad. t....ıan tulali lııir yelcla yapllan itiraz• 
vatanm yarlSllll eeael»I latillllaa llııikmin ya hakiki ftziyetini 
uğratllbfbr. lııihaeiHlttea, yahut bililtizam 

Bundan aoma 10 t• , dl la- bilmez ı&tthımekten neşet ecfi-

kılAbı olthi. Salt8lt WaNli 1fW· 
meputl bir .-ı. bllieclilcli. t..t P• hlkOlileti time .. 
Maaı..f b9 W.. .te ••W..t •r 7apaiali .._ lliisait tarl
için aali• liir illall llJ•.a takip ı.a. bir imtilaaa akli mlhaldia 
ed•eA _.. H W.W.W 111- cıılana bumm faideaiDi hiç bir 
t..Wp aktetlilea ......... ~ Yakit inkir ..... ;ftir. Fakat 
..,n mit '• yefı r• ....tdi. filiyllt •h•ewh fimdiye kadar 
U.- •mır •••.t.ıia ..... ...'elıletimile ma.ait prtJarla 
lanıll ... lna iatikrazlarla .. .,. iatilına leWif .... ciddi bir 

etti. Fazla olatak bu lclan le ""' -' •••· 
ewell Trablua ve Balkan, soma tılhı'llia ... aumn.._.. 
Harbı umumi neticesinde bMa M.terillifM Japııitalr here _. 
•atam en eDm bir ialuru uça- flNllfla ~ han ee.ebl 
romuna atb. 

Ortada malavolan fCY JUm ..,..jed., ,..,ıan eıWlfbw. 
yatan değildi; biuat Tlirk mille- Akak amn zam• mflzakere
tiafn mevcudi1eti &Ilı. tehlifc... kW'M ..,. "'* tiM mlıae.at
ae dDtmllftG. çalar.- kimİ8i ecaeftt bir devlet 

B&ynk mUcadelei milfi,. ile lıfa&u.a tfmeacliferletiadzl yap
hu TGrk ntanını, hu Tllrk mü- .... defi, ODfana J*pllma11na 
letini muhakkak 616mden kurta- mani olmalr için la&ktmeti oya
nn clmhuriyet idaresi oım..-. lamalr maltltdını takip etti~er• , 
8-allla herahet ...... hlılfe yahut elde edecekleri bir imti-
ton d&t ıene l~de JO mil1on yuı bqkalarma devrederek ba
altm, yani 300 ailyon Tlrk lirall vadu milyonlar ka&UMllli ilte-
kıymetinde ıenft •it fimen.S-ıfer "lıill •'... t•" 
ıebekeakll ı...- )'fJblden yap- "liiNt •fMJI Dilaye ta~ 
.O, kaamen Mba ahnalı •re- met memleketin hem iktısadi 
tile Tllrlr ..._tine mılıt ?ıtic. inkipfa, ._ llliMI mOcWana 
Bir hıldelıi kgOB ....... .. ..... .a.a tJe BHtblelletin mail için zanflf gl~ laatlan a-
w •taw11 mem..tıerlae .... rarl elarak badi hlltçeai ile 
lif ılaı• ita .-.·eıteı _. ,., 2 •I• Laıtıa :tar. Biaa_. 
~ 30 .,,,_ .- ••a- ...._ l.et p.,_ W•.ww 
wııle cWat• _,aa1c eeawld afla ve mı. ifleıi içia bile 
.,.._.,_ ..mr. 8-llllla bera- istikraz aleyhtan gct.termek 

'- lllkewette ..,.ne kad.r ... .,_ ••it• ••il•· Ş. W-
lwittea .. ,.,. ...... ,.,..... .. ......... w o ......... 
... M ._._ .. r. • tlJle .,.... • ' ztilr~ 

Z ıclt,.rm ld ,aJarz fa ıa. -W rl w u 
• t ., .. e e&n t ut,et W.- • •• •ı l:IJ• 
..ttaaat •Aııteri ttruallCWct _.. .. , 1 .. 1111 • 
hi fark Ldf ·- ~· " - • m ı 16ıtermete mm pir ,. ,t1.,_ • ıe .. ..... ...... ı1,.. ili .. -
Pik. clirt ıeaed• beri 166-
mette bwmwı fuaet Pp ...,._ Wr kem blJle 1aiır 
tinin ba muqff'aldyettea ı... vu•• 111•• ...._ 1ra, 
dial için bir iftihar lü.eli..... ••hh••• M [ı•? Ve 
i• Uklu varclar. Faı.t llarada _ _. .. -,•ılia•ı ... _. 
bir nokt~ ,..Jae ........... ..,.. 
maıı flzımclU': ........... 

l.met Pqa bakimetinin ti· ••ı•lntll 
mendifer liyuetiai eua itilaan .....,...... 
De turip etmeyen ki.-e yekmr. ..neldw? 
Yalım bu tim...tferleria ec
nebi aermayeai ife 

Furugi Han yarım ... mıellt,I . 

VAKiT lkbaat nazın oldu 
7 N/$AN 1"11J Twadm Taymfle •erilen mala-

F' elemenk ve lıve~ de-'.-.._ - ..,... '--m 11a...ı. '-· _r..ın ı .... .....,. -- •-- mm om Dlf"e& er n-
Ieri nezdinde devleti .. u:... .1 __ ...__._, f rt Mı M h -J" c:.n ı mK ye R ı rıa u aıumet 
ıefiri ıeadetlü Murat Efendi Aft Han F'urugt, franda mtllı lk.tıua 
Hazretlerinin Selimi Sali. 
unvanile tan1ıi o...., --ı.n• taytn olun111u11ur. 

iyen ufa den kaleme lrwla ıb.t llftal'eti yeni ıbdu 
almıt olduju trajediyeain ela-.-. HecWt mi b meoabtio 
FelemeDkte nki Lid teı.I IDktplıo& ~ ... ,._.,. lkwat _. 
dulllfflnunu edebiyat kuld- uretinla al:rla•dia ._.. N.U ne-
bOnde kıraat ofaaclaiu w.n. muwlat •• wıt .._ .a. 
Taymis pzeteaiade muhar- ...- " ~. yolan.""''" 
rerdir . .. ----------ı11 ...... 'lf' ltmaaltrt alt itlerle ..... 

Reva mı bu? 
Gün geçmiyor lci gaıeteterde 

acı bir tikiyet feryadtmn 
yökselditini duymıyahm. Bmtlar 
hazan fuea hazan da b- aittir. 
Okur ve aJAkadarlar taralte•• 
g&rlllmeaine dua eder ~ 

F alcat bu fikiyetler Jıtlıl• 
bir taneıi var ki, onw diaderlra, 
tDylerimiz Drperıyor. ffem ifin 
ual acı noktam, hu pek .-....,ı. 
feryadın bütün öteki t'kiyet· 
lerden daha çok olmasa, aak ..a. 
ıözümiize carpm&aıdır. 

Bu bahsettiğim yara, miDef 
yolunda ilmüt memurlana vatan 
ıerhattinde can vermiş asker
lerin bize emanet ettikleri dal 
ve yetimlerin vkutlamMla • 
lıyor. 

Balnyor .. uz, .._ ... _.. 
zenlercle çM... bil ..... . 
yetimleri: •Bir •••• ~ 
ölcla. HllA •• ı z Mjı'sr az 
mach.,. Ev eıt7• _.. 
aç kalmak ......,... llDli .... 
nen ~ kimse ~ •• h?w Diye 
bay~1orlaı. C... ~ı:-~ mu, hır ........ , __ .. Mir 
haydut takıM:Mle ilıt• Wr 
tebidin re~ ...,_ .,. pen.
sesle inler. 

Bir maat e..-. ••ıh«• 
ıelmemesi ne demektir? rcofm 
duyalar ve paslı bıambarlar• bu 
pnkii idare şıanada yeri ola
bil r mi? Kiğıtıaruı masa ara çi-
vilenmit gihi ialdığı devri çoll 
geride bıraltıfımıta fnaınnıftdr. 
Bu imanımızı sarsan vatandq 
fill1tileri kalflsı•da şiddetli ve 
keskin kalp atnltn cfayltfeN&. 

Bir del* hef değil, hatta bet 
yOz d~ bütiin iti dilfenler 
hep blyre ağlaf'yorlar. Niçin 
b6yle oluJorı? Dalla dqP919 
niçin blylo olllaSlM göz vuaıta
luyor? 

Beaim m tak gjielme giden, 
me .. r " felalt tl.uı.rile yetim
leri.niD. meal.ek ve silah arkadq-
lut eJ&eıile ı.a. bal• ıelmele.ticlt. 
Şimdi bu taliai'z in'sall1uın Ufıt .............. -.._. 
bir himmeti esifiiyerek aylarca 
t.t•llll", .....-nyorlar mı ki, 
yaruı kendi yetimleri ve kendi 
.._ • .,am•e11c··•• .._ 
.. ..... 71 •• ,, ......... . 

~-~H:-:: ~::-;-:: 
-~ •sıt• ,_.. •• ... _ ............ .... 
....... ..-.hır •ıthz ... wı 
W....te•·•ıttle .... . 
Ş. ..... ZP .... ? + ıltıa ............... ... 

ilk ..... ... , ..... ......... 

awh • • ru•n::z--· 
B hn cır• t.cl..- ... 
•?- $ l&d 

1 
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( (VAK 1 T ) iN ŞEHlR HABERLERI ] 
~dliyede . 

S. Aciman 
1'111nif atura ticaretanesi 
l~z,ooo lira açıkla 

1 
ıfl&J etti 

stanbul ikinci ticaret mahke
'2ıtsiııce mfihim bir iflas kararı 
"t ., r rniıtir. 
iri f~At kararı, Çakmakçılarda 
S arııtatura ticareti ile iştigal eden 
b tttluel Aciman · ticaretanesi 
d •kkındadır. Mahkeme azasın-
ltı Celal Fuat B. iflas memuru, 
b~kat Mustafa Hayri B. iflas 
ti osu azası tayin edilmişler, 
~retane mühürlenmiştir. 

el orç miktarı, 187,000 lira 
t. •tak tahmin ediliyor. Diğer 
~-~•n mevcut mal bedelinin 
ıı·ı'OOo küsur lira olduğu söyle-
1 tlıcktedir . 

ı· liaber aldığımıza göre, müf
; bir müddet evvel Pariıe 
lnıiştir. 

E$ki kacarda uraı 
) ~Harekeb gazetesinde "Alev 
L~gıtıuru,, ismi altında çıkan 
dil' manzumeden dolayı bir müd 
~t evvel İstanbul üçüncü ceza 
iti hkemesinde cereyan eden 
._~?akeıne nei.icesinde gazete 
-

1P erinden Fahri Kemal ve 
Ytıi ı d ' 1 .. d"" b aman a mes u mu ur 

k 1.ı:Unan Suat Tahsin Jl Jer hak 
:ti.kda halkı birbiri aleyhine tah
b edecek neşriyat maddesinden 
c ~tr ay hapis kararı veriımiş, 
"~lcl tecil olunmuş, fakat Tem
.1ıı L 

' 'l:aran bozmuştu. 
.,, ~akı.en tetkikat neticesinde 
lı ~""-1.. .... ..,. J.:.~ ~ıLı l~::ı.r::ı.:t"ında 
~r ettiğinı bildirmiştır. 
4liı Fahrı Bevın davası 

1ıl)Şıir Halit Fahri B. tarafından 
t. •rUlhedayi,, mecmuası aley-
Qll\t 1 
~t .. açı an hakaret davası, 

dc~~z altıncı istıntak dairesin
d,k~r. Davayı mucip olan yazı
b- 1 

maksat hakkmda, davacı, 
•tıı"'. levatm mütaleaları alınma
~bi ı~tcınişti. «Uyanış» mecmuası 
~tıd?ı Ahmet İhsan B. de din
~ •ktcn sonra tahkikat bite
-.ıttir. 

~ıı.lıut sa-lıtekirlığı 
Grk· d ~ı, ıye en Marsilyaya sevk-

ltı1l4i tı. nuhutlarımız üzerinde 
\ıı 1 ~ bir sahtekarlık yapıldığı 

ll~l lllıştır : 
itçir·t1Uhutlar orada ka burdan 
'1\Jhu~ ere" 29, 30, 32 numaralı 
Yutı" ~rla leblebi yapmak üzere 
~•lı ~~tana ve oradan Yunan 
~ittir •ye Amerikaya gönderil
thettı' _A.Iakadarıarm bu hususa 
~elb lllıy~tle nazarı dikkatlermin 
d olun l 
trı t' tnası ktisat vekaletin

•tat t 
~dasına bildınlmiştır. 

O:tt -.:::. VAKiT o:::::::::::: 

~bone şartlaırı: 
1 • 

i\1emleketıe ecnebiye 
3 •yh~ Kuru~ 150 _ 
6 .. 

12 " 
.. 400 80•1 

7.ıo 1450 .. 
.. 1400 2700 

VA.1'1t ~ """ 
tllbılllak 5 k?ruştan fazlaya 
-ttirtnıek ~e~dı evinize kadar 

J\.b ıstı yorsanız 

t>, 00e olunuz? 
.... hıt ucuz k 
...,,, Dl ve olay edin-
1, 6 Zetcm· · 

a'<ltl b d' ızın abonelerine 
~'t ol e ıyelerini de kazan-

\ =·· Ursunuz 1 

''-=··· ···=:ı:::··········· : ······ ..... ::::::: :::::::::::: 

Kzynıetsiz kuponlar 
Maliye vakaleti muntazam 

borçlar müdürü Hilmi Bey şeh
rimize gelmiştir. Hilmi B. Dü
yunu umumiyedeki kıymetsiz 

kuponları tesellüm etme~tedir. 

Küçük haberler J 
.& Neryork ticarcc m ıh:ıfili 1chri· 

miz ticaret odasına müracaat ederek 
Amerikalılann Tilrklyeden fazla miktar
da koza ve ipekli koza bakiyeleri alma· 
ğa talip olduklannı bildirmiştir. Oda bu 
müracaatı alı\kadıır tüccını tebliğ ede
cektir. 

.A lkusat vekı\leti umumi mağazalar 
nhkdmı hakkıııda yeni hir proje hazır· 
laınaktadır. Bu huaus için tetkilcatta bu
lunulması dün ticaret odasına bildiril
miştir. 

.& A vu:-turyalı iki mühim deri şir
ketinin mi.imc.:-!>illeri i~ranbula gelmiştir. 

1emleketimizden deri mübayaatında 
bulunac:ık olan hu şirkttlerin ıııümcısil-

]eri ticaret odasının tavassutunu rica 
etmiş1erdlr. 

A Triyeı:te ticaret müme "illiğimiz 
tarafından şehrimiz ticaret odasına bil· 
dirildiğine göre Triyeste rüccarlan artık 

komisyoncularıt lüzum görmeden ernebt 
memleketlerdeki satıcılarhı doğrundan 

doğnıya müzakere~ e girınc~e kanır ver· 
mişlerdir, Tri) e· ce mümessilliği ıırtık Tri-

' cstcdcki koınsi\'onculara tiu:.carımızın 

;ldnnmaınasını ca~·:ıiye etmektedir. 

A :\ıın·eç konsolosu dün memleketi
ne gitıniıtir. Kendi iııe ls,•eç konsolo~u 

vek:llcr edecektir. 

• Doıt sene e\ vcl bir gece Zon· 
guld:ıktıı karJya oturarak kullanılmaya· 
cnk bir hale gelen Se)·risefnin idare inin 
" \kdeııız" vapuru idarece sattlıjta çıka· 

nlmı§tı. \'apuru almııga ~ alnız bir grup 
talip olmuş 'ı· ;,ol.)U ı ... tcrliıı tek lir et
uıı~tır. S 11 .. cr ın idaresi bu fiatı :ız 

görerek geçen hart:ı mü,rnycde ınuud:cini 
temdit etmiştir. 

Vapur ~:ıtıim:ıdığı taktirde makinele
rinde uf ak bir tadil yapılarak Adalar 
ve Yalova gibi sa\'fiye ) erlerinde :;ahit 
otel olaJak i tifade edilme:.ı düşünülmek· 
tcdir. 

,A Ceçenlı•rde Yunanistan hüköme
tirnizden miihiw miktarda yapa~ alına· 
ğıı talip olmuş ve nümune gönderil
mişti. 

Bu nümuneyi mU\afık bulan Yunan
lılar tiiccanmıza mühim bir parti yapağı 

ı ınarlanıı.-Jnr fal.at bunlar Yunanistana 
gônderilince CV\'elc:e ir.:ıal edilen numu-

neye mutabık olm:ıdığı ka) dile hepsi 
memleketiıııize iade edilmiştir. 

Bizim için mühim bir piy:ı.:-anın el
den çıkmasına ~ebcbiyet vermesi pek 
muhtemel olan bu halin de,·•mına mey

dan 'crilmenıek üzere alı\kadarların dik
katlerinin cclbedilme-.i lktısat 'ek!le
tindcn ticaret odasına tebliğ edilmiştir 

A Şehremaneti cadd,.lerdeki çöp ~e

rctlcrini daha ) iibek ) erlere koymaJt"a 
karar vermiştir. 

• Calata yangın kulc~ine konan 
vakit küresinin i~liyehilme!'İ için ba7.1 
nok~anlıınn tamamlanmasına karar \'eril
miştir. 

_. Şehrımiz .;:ıııayi \'e me~:ıi müdürü 
Kı'lıını Zi) a it lktı~nt ,·rk:\letile temas 
etmek üzere dlin Ankaray-ı gitmİ~tir. 

A Mektep ralelıcleriııc ) aptınlacak 
tetkik Se) ahatlerinin talctı .. ,·e hir , ük ol
mama ı için miimki.ın ~)ldu~u · kadar 
yakın yerlerde yapılması maarif emaneti 
tarafından mektep idarelerine tcbli~ e
di\mi~tir. 

A lko.:ıat vekı\letiııde hu sene deni;-; 
ve kara işleri için hir umum müdürlük 
ihda::- edilecektir. 

A l ~manet sopa ile halı temizle-
menin ~ıhhatc muzur olduğunu görerek 
bunu mencmıeğe karar ,·ermiştir. 

A Yeni belediye kanunu iı;iıı Ema
nette hir heyet tetkiknta başlamıştır. 

.& Topanede sucuk yapan bir fab
rikanın mamulatı tahtil edilmi.- ve sıhha· 
te muzır olduğu anlaşılmıştır. Emanet 
bu .sucukları toplamağa karar yermiştir. 

A Bir hıı.ftadan bari şehrimize gel
mc.:ıi beklenen meşhur artist Duglas Fer
baıık, ıhiıı de gelmemiştir. 

Emanette. 

Osman Bey 
- --

Kendisine izafe edilen beya
natı tekzip ediyor 

Dün akşam refıklerimizden 
birinde, Emanet mektupçusu 
Osman Beyin Emanetle Vilaye
tin tevhidine ait olan yeni bele
diye kanunu münasebetile bir 
beyanatı çıkmıştır. 

Bu beyanatta Osman Bey, 
İstanbulda yeni teşkilatın çok 
defalar tecrübe edildiğini, fakat 
kabiliyeti tatb· ye:;i olmadığını, 
bugün yapılan ,.eyin yarın gene 
bozulacağmı söylemektedir. 

Gazetede çıkan bu beyanat 
Osman Beyi çok sinirlendirmiş, 
bir muharririmiıe şunları söyle
miştir: 

« Bir gazetede yeni neşredi
len belediye kanunu hakkında 
bana atfen bir neşriyat gördüm. 
Bu mesele hakkında hiç bir ga· 
zeteci ile görüşmedim. Binaen
aleyh gazetenin neşriyatı • da 
orada görülen resim gibi uydur
madır. Belediye tarihile öteden
beri iştiga etrnekliğim hasebile 
kanunun heyeti umumiyesi se· 
nelerdenberi beklediğim bir ye
niliği ihtıva etınektedır. 

Bunun hakkında bir şey söyle
mek ve yazmak lazım gelse 
her halde lehinde olacnktır.» 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünün planının 

Emanette müteşekkil komisyon 
tarafından tetkikine devam edi1

-

mektedir. Planın Fransızca iza
hatı terceme edi mektedir. Tet
kikat on beş gün kadar daha 
sürecektir. 

ıVnrh koınisyonu 
Narh komi~yonu dün Emanette 

top 1anrnıştır. Ekmek eskisi gibi 
14 kuruş 10 parada ve fmıncalc.. 
22,5 kuruşta ipka edilmiştir. 

Vilayette: 

15 köprü 
Yen1dt>n inşa edilecek 

Şile yo undaki 15 kadar köp
rünün dün ihalesi yapılmıştır. Bu 
köprüler 120,000 liraya yapıla-
caktır. . 

1ahriri niifııs 
liir arkadaşımız tahriri nüfus 

için ha11r: ıklara başlanılması hak
kında vilayete tebliğat yapıldığı
nı yazmıştı. Bizim aldığımız bir 
habere göre, böyle b r tebliğat 
yapı mamışhr. 

Defterdarlıkta n1e111ur
lar terfi ediyor 

Defterdarlıkta yapılan imtihan
lardan sonra 72 vazife münhal 
kalmıştır. Bu vazifeler terfian 
memur tayini için 3 günden beri 
imtihan devam etmektedir. 12 
lira maaşlıların tayin eri bitmiş, 

bu vazifelere imtihanlarda mu
vaffak olan daha küçük memur
lar tayin edilmiştir. 

Cafer Paşa 
İrak hariciye nazırı Cafer PJ. 

birkaç gündenberi Ankarada 
bulunmakta idi. Cafer Pş. evvel
ki gün ekspresle memleketine 
avdet etmiştir. ------içtima tehiri 

Dün toplanması tekarrür eden 
Turing kulüp içtimaını bugüne 
tehir etmiştir. 

5 - VAKiT 7 Nisan 1930 -, 
ın 

9]~~·~~ AŞK GECELERİ 
( La nuit est a nous ) 

filminin lıtanbul'da son ıe~hlrİ münasebetile bugün ıaat 6, 5 matinesinde 

• 
MADAM MARI BEL 

ELHAMRA YA BİZZAT GELEREK lt·, 
( 

sinemamıza şeref bahşedecektir. 

Hamiş: Bu GALA MATİNESİ için sinema kişelerinde hu
susi biletler satılmağa başlanmıştır. Bu matineye takaddüm 
eden seanstan sonra sinema salonu tamamile tahliye ediJecektır 

C!'8i~.~~:~:l§il!3~ . 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 

: Bu akşam ELHAMRA SİNEMASI : 
• Bugüne kada vücudar getirilen sesli, sözlil ve şarkılı 
• filmlerin en muazzamı a 

: LORA LA PLANTE nin: 
• temsiJi • 

5 TEMASA GEMİSİ i 
• ( Show - Boat) filmini takdim edecektir. • 
• İlaveten: DENiZ KIZI EFTALIA HANIM meşhur zeybek • 
• • • • • raksını gösteren Türkçe şarkılı bir filmde • m • 8 

Anketimiz 
L Ü:.tıardrı 1 inci Sa) ıfamızdadır J 
3 - İki veya dört ayak üstü 

yilrümek farkı. 
Birincide. insiyakın en müte

kamıl zeka olduğunu gösteren 
dostum "Peyami Safa,, om ruhi
yat nazariyyesine göre kedi ka
dından daha çok düşünmüş, 
hatta mütefekkir sıfatile 11sagesse,, 
haline gelmiş, vasılı hikmet ol
muş demektir. 

Haydi buna itiraz edildi diye· 
lim ve münakaşadan çekinelim. 
Fakat biz erkekler hemen müt
tefıkan mütefekkir kadını malik 
o!duğu tefekkür hassası nisbe
tinde kadınlık hassalarından 
uzaklaşmış saymıyormuyu:ı. O 
halde kadın bilakis "düşünmedi
ği,, nisbttte insıyaklarile ya91yan 
mahluktur, yani gine kedidir. 

2 - Kadın konufuyor. Fakat 
kim demişki kediler konuşmu

yor! Ve kedilerin konuşmadığını 
kabul etmek bile kim iddia 
edebilir ki bütün tarihte, bir 
kaç ga ıatıhi kat müstesna, kadın 
kedi mırı tısmdan başka bir şey 
konuşmuştur! 

3-Kadm iki ayaklıdır. Vallahi 
bence, bu da kadında asıl olan 
şey değildir. Hele bir, kadınlar 
o gayrı tabıi kumaşlardan libas
lardan çıksınlar ve yegane zinet 
makamında bir de kuyruk taka
rak şöyle bir dört ayak üst~ 
dursun 'ar . Temin edcceklert 
büyük sükse hakkında bütün 
erkekler namına bahsa girermi! 

Romanya kıraliçesi 
Dün gelmedi, salıya gelecek 

Dün şehrımize muvasalatı 
beklenen Romanya kıraliçesi ve 
kerimelerı gelmemişlerdir. 

Son dakikada sefaretaneye 
gelen bir telgrafta kıraliçenin 
sah günü geleceği bildirilmittir. 

lıonfecan& 

Erkek muallim mektebinden : 

Maarif umumi müfettişlerinden 
Selim Sırrı bey tarafından 9 ni
san 930 çarşamba akşamı saat 
8 de beden ve fikir pedagojisi 
hakkında mektebimizde verilecek ı 
konferansa arzu eden gelebilir. 

Bu akşam 
~•nemaları 

Majik - Bahar çapkını 
EtuvaJ - İsmini unutan adam 
LUksenburg - Gelin duvağı 

., Ekler - Çarın yaveri 
Melek - Genç mektcpltler 
Alkazar - Londra gl"celeri 

Opera - Cennet budur 

Şık - Ask rüyası 
Elhamra - Tema~ gemisi 
Asri - Talili T ot 

Alemdar - Kartiye Laten 
Beşiktaş Hilil - T aht·lbahir 44 

Tiyatrolar 

Fransız tiyatrosu - Marie Beli, 
Jeunes illcs de Palace 

Bar ve Müzikholler ı 

Garden - Elli Lis, İrena, Nandi 
Balet, T almaç ve Siril, 
Bckcfi, Vantura 

TUrkuvaz 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bu aktam saat 21,30 da De 

Flers ve Kavayenin eseri PRİ
MEROSE, akşam : LA VİE EST 
BELLE, çarşamba akşamı iki 
piyes birden temsil edilecektir. 

Talebi umumi üzere Fransız 
Tiyatrosu müdüriyeti halka mah
sus ve tenzili fiatla iki matine 
verecektir. Birincisi önümüzdeki 
sah günü saat 17 de: L' HOM
ME DE JOIE, ikincisi de önümüz
deki çarşamba günü saat 17 de 
SİEGF"RİEI piyesleri temsil 
edilecektir. Bu matinelere mah
sus fiatlar : 

Localar 8 ve 10 lira, koltuk 
2 ve 3 lira balkon 150 kuruş 
ve galeri 75 kuruş. 

Bir validenin en kıymetli 
şeyi yavrusunun sıhhatidir. 

Yavrunuzun daima hüsnü sıh
hatte olması için yalnız her 
türlü muzir mevattan mu

arra safi bir süt olan 

GLAKSO 

Bu gece arzu! umumi üzerine c2»in
ci defa olarak ka\'uklu .Ali bey ve pe· 
şektr 1 mail Efendi \ e umum mukallit
lerin iştir akile tarihi orta < ~unu " 20 ,, 
sahnede duhuliye « ;4• ,uruş 



DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan: Sadrı Etem 
DünkU kısmın hülbası: 

1 Madam Neri anlatmak iHediğt şeyi 
anlatmıya baıladı : 

.. - Bu son zamanlarda bir ~akallı 
ltalyan peyda oldu. işlerimize mani olu
yor. Maskara herifin haddini bildirin. 
Diye açtı ağzını yumdu go~ünü söyledi, 
söyledi, sörJedi sonra tekrar sinirleri 
tuttu, ellerini acıyıp yerlerde dolaşmıya 
baıl'adı. Ben dans edenleri se~·rediyorum.] 

Dönenlerden biri baıile selim 
verdi. 

Acaba bu kim ? 
Bu kim 1 
1ncecik katlan var.. tanıyaca

ğım.. gözüm ısınyor.. bu'. dum, 
buldum .. Allah mUstahakkım versin 
k6r imamJD oğlu, bızim lise ar
kadaşlarından hafız Nesip... A
man bu ne aval bir softa idi .. 
bir türHi uçkuru ile mintanının 
etekleri şalvar~an içeri girmez
di. Hib mett hiida,· sanki bir el 
onun uçkurlarına boyuna d şarı 
çekerdi. 

Çocuklar ·onun ucu jş1 emeli 
uçkurunu sıraya az mı bağ.ar
lardı del ışmen hafızı şimdi daha 
iyi hatırlıyorum o öğJ~•eri mey· 
z nlik eder bahçede güleşir, yan
dan çekme potinlerinden çıkar
c'ığı listıklerle öteye_ beriye ki
t 1t parçası atar.. püskul ve 
yumurta. dövüıt:~rürdü. Aı daha 
unutuyordum .. Onun bir itiyadı 
daha .vardı. Kağıtları · çiğney .p, 
çiğneyip tavana yapıştırmak ... 
Onun derdı günü bu· idi.. mü
eccel bir memurıyete kayrılmış
tı. 

Aman efendim bir de şimdi 
görün .. iki dirhem bir çekJrdek, 
çekirdek te llıt mı 1 Ar..ıa hail 
Ustündeki elbiaeler iğreti gıbi 
duruy~r. Bir elib gene uçkurlan
oı toplar halde; meydana çıkı
rerecek diye ödüm koptu.. neyse 
efendim .. 

Çiftler dönüyor, bizim komşu 
Hacı efendinin torunu da bura· 
da. 

Acayıp şey .. 
Bu kızca,rız yedi yaşında iken 

erkek horoz' bile göremezdi. Do
kuı yatında Hacı baba ona a
rabi .okuttu, mıırakhyı hatmet
tirdi. 

Ben asker olduğum zaman, 
erik ağacında hem erik toplar, 
hem dallı basma entarisinin ete· 
ğini beline ıokar, farkı söyler 
gibi sure e2berlerdi.. vay hacı 
vay; vay Meliha hanım vay. 0-
nutı kına ı mini mini f'llerinı ha
tırlıyorum. 

Hem onun ne duman1ı bakışı 
vardı. Zavallı baştan çıkmasın 
diye kız mektebine gönderilme
di ama o bir trene biner gibi 
madamın vagonuna bindiriliyor, 
Hacı efendi acaba ne oldu ? 
Zannederim ki cavlağı çekti: 

Meliha hanımın ayağında ne 
de güzel iskarpinler var hem de 
kırmızı.. anladınız ya kırmızı, 
kıpkırmızı, giivercin kanı gibi 
iakarpinleri var. Bu bir parola
dır. (1926 için) ODU anJıyan an
lar: 

Melihanın ayaklarına, cici ve 
muntazam iskarpinlerine bakar
ken· akfıma onun penbe iüllü 
takunyaları geldi. Onunla bkır 
da bkır, nuıl dolaıırdı. 

Bize misafırliğe takunya ile 
gelirdi. Bakka'a çakkala takun
ya ile giderdi. 

Hatta şöy e bir felekten gim 
almak için annesi ve büyük an
nesi ile birlikte gittıkleri deniz 
kenarına bi e. 

Melihanm ne güzel baldırlan 
varmış o zaman ne diye keşfe
demedim.. He e kalçaları bir
denbire genitlıyor sonra birden
bire daralıyor, darahyor adeta 
eli iki avucuma sığacak gibi bir 
Şf"y.. sonra göğsü gene kabarı
yor. Gerdanı ağzı yüıünün hat
ları gözlerı ne kadar güzel... 
Ot dakları kıpkırmızı, iki duda
ğının arasından up uzun, ve ip 
ince bir ağız'ık uzanıyor, buram 
buram duman ... 
Melıha ile danseden adamı 

tanımıyorum, çok yaşlı, bir a
dam, bir defa başı kabak.. yü
zü bumburuşuk, ve gözleri çipil, 
üstelik kamburumsu. 

Madam Neri İtalyan dostlan
na İtalyanca uzun mu uzun bir 
konferans veriyordu. Canım sı
kıl mıya başladı. Etrafı seyre 
daldım. 

Önümüzdeki masada iki kadın 
bir erkek oturuvordu .. 

Bunların birıni çok iyi tanı
rım. 

Kıpkırmızı kostUm\er içinde 
bir nar çiçeği gibi, bir karanfil 
gibi görünen kadın Sacidin kız 
kardeşi idi. 

Ötekı onun mektep arkadaşı 
Fahamet hanımdı, beriki nasıl 
göze çarpan, parlak, geveze 
renkler seçmiş ve kendisini tüy
leri pırıl pırıl yanan bir medar 
kuşu haıine koymuşsa öteki de 
o kadar koyu renkler içinde 
sessiz vücudunun bütün hatların-
da zeratet taşıyan minik bir es. 
merdi. 

Öyle hissediyorum ki bu ka
dın henüz evle bark sevgili ile 
nişanlı baş müşterıs ile kalp ve 
cüzdan yollarının nerede ayrılıp 
nere'.erde bırleştiğ ini henüz 
öğrenmemişe benziyor. Bu işler
de pek acemi gibi. Barı, ve bar-
daki insanları ~eni bir filim sey
reder gibi süzüyordu. 

Hikmet bu iki kadının ara
sında kah ikisine de kur yapa
rak kadınlarıb ırbirine düşürerek, 
birbirlerini kıskandırarak kendi
ne r ımetmek istiyor. Birinin 
bal~ınm sıkarken, ötekinin göz
ler nin ıçıne da'gın, baygın ade
min Havvaya, Züıeyhanm Yusufa, 
Mecnunun Leylaya, Romeonun 
Jülyele baktığı gıbi bakıyor. 
İki kadının zekasını çelecek şe
kilde konuşuyor. 

Bitmedi 

* G:ermen<.ikt ,.. yapilan 
mektep- Aydının Germencik 
nahiyesinde 46 bin ıra bedeHe 
mütaahhit Hayri bey uhtes ine 
ihale edılip mşası hitam bulan 
tam devreli mektebin teşekkül 
eden heyeti fenniye tarafından 
tetkikatı yapılmış, projesine mu-
vafık hır şekilde ııışa edildiği 
tesbit ediımiş; kabuı muame esı 
icra edilmittir. Mektep, va i Hüs-

nü beyin nutkunu mfüeakıp me
rasimle açılmıştır. Muhtelıf bına
lan~a okuyan yavru ar yeni bi
naya nakledilmiılerdir. 

1 Meıraklll ~e yler 

Tokyo Londrayı dinliyo 
Japon yanı . 

Londrada topla· _.... 
nan bahri tesli
hatı tahdit kon
feransına gön -
derdiği murah
haslan başında 

olan M. Vakat· 
suki'nin japon-
yada kalan zev 
cesı ve kayın 

validesi, Londra 
konferansıda irat 
olunan nutuktan 
biı hassa, M. Va-
ka tsukinin sözler.ni dinlemişlerdir. Birbirinden binlerce mil mesafede 
olan şehirlerin bu şekilde birbirini dinlemesini temin eden radyo 
Japonyada pek büyük bir rağbet görmüştür'.. 

\mazon nehrinin kenarında 

Cenubi Amerikanın büyiik nehri Amazon Ozerinde tetkik seya
hati icra etmekte o'an Amerikalı bir heyet bu muazzam nehrin 
kenarında son derece tabii bir bayat yaşıyan kabilelere tesadüf 
etmiştir. Nehrin kenarında oynıyan, çırıl çıplak maymun'arla arka
daş oluyor ve çocukların gıpta ile temaşa edeceği serazat bir hayat 
sürüyorlar. Heyetin almış olduğu resimlerden birini naklediyor. 

Deniz altznda zelzele 
Geçen hafta içinde Avustral

yada garip bir hareketi arz ol
muş ve halk oldukça telaşa 

düşmüştür. Avrupa gazete erine 
Sidneyden verilen haberlere gö
re hadise şu tarzda geçmiştir. 

Hafta içinde bir gün akşama 

doğru deniz üstünde şiddetli 
bir karışık ık olmuş, gemiler pek 

yUksek dalgalar arasında kal
mıtlardır. Biraz sonra deniz aü
kii.net bulmuttur. 

Rasatanelerin raporlanna gö
re denizde ani olarak çıkan bu 
şiddetli dalgalarm sebebi bir 
zelzeledir. O sırada denizin dibi 
şiddetle sarsılmış ve 4000 kilo-
metreden ıbaret bir deniz dibi 
sahası bu zelzelenin tesiri altın
da kalmıştır. 

( --~ ' 
L Memlekette Vakıt 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~_J 

Parçalanıp yakılan adam 
Emin çavuşun genç ve güzel karısı 
Hatice ile sevişen hafız Ahmetmiş 
Men mendeki cinayetin fauleri mevdana çıkaııldı 

M nt-mtn muhahırım z.duı : Mene
menin Asarlık köyünde bundan 
tahiben on beş ay evvel İsmail 
oğlu hafız Ahmet namında bir 

şahıs kayboluyor. Yapı!an tahar· 
riyata rağmen izine tesadüf edil
miyor; birkaç gün evvel dağda 

koyunlarını otlatmakta olan Sa

lih namında bir çoban, yarısı 

yanmtş bir kafa tası ile kol ke

mikleri buluyor. Bu kemiklerin 

hafıı Ahmede aidiyeti hakkında 
yeniden şüpheler uyanıyor. işe 

vazıyet eden 3dliye ve zabıta 

hafız Ahmedin bir cinayete kur
ban olduğunu anlıyarak tahkı-

kat neticesinde faillerini yakalı· 
yor. Cinayetin iç yüzU şudur: 

O köyde Emın çavuşla genç 

ve güzel karısı Hatice arasında 
bir geçimsizlik zuhur etmiş. 

Emin çavuş karısını boşamak 
için hukuk mahkemesine müra
caatla boşanma davası ikame 

etmiş. Buna yegine sebep te 

karısı ve maktul İsmail oğlu 
hafız Ahmet arasında olan gayri 

meşru münasebettir. Hatta ka

rısı ile hafız Amedın bir arada 
çekilmiş fotografı kocasının 
eline geçmiştir. Kadın aleyhin
de Emin çavuş tarafından ıkame 

• 

!ki müebbet kU 
rek mahkOmu 
Ortadan kaybol 

dular 

Neredeler 
Son gel&n Fransız gaıet 

yeni bir karışık meselenin IJJO 

ka~asile meşguldürler. Kı 
anlatalım: Mestonno ısminde 
gin bir kuyumcu bir nıod 
evve~ karısının qığı zanne 
bir adamı öldürmüş ve mileb 
küreğe mahkum edilmişti. 
az sonra da Barato isminde 
kışıklı bir adam da zengin 
otomobitc.yi ve senelerce k 
yanında yaşıyan genç bir Ç 

ğu öldurmek cürmiJe mahke~ 
ye sevkediJmiş, idam oJuoa"' 
yerde jüri heyetinin bir b•~ 
yüzünden müebbet kürek ev 
sına mahkum edilmişti. 

Bu iki kilrek mabknmu, / 

zalannı çekmek için GWf' 
mlistemlekeaine gönderilnı~ 
dir. Likın vapur Güyana Jj 
diği zaman Baratoyu bul~ 
mümkün olamamııtır. Buouıı; 
zerine herifin denize düt'1 
köpek balıklan tarafından ~ 
çaJandığı ileri ıürüJmüf, lj 
avukatı bu iddianın varit .:ı1' 
mıyacağına dair kuvvetli d~ 
gösterdiği için kürek mahkiJIY 
nun akibeti şüpbeıi kalmıtl!'.!-

Diğer taraftan Güyana çıY. 
tan sonra Paristeki kansın'/ 
...... 1, .... -... t.-.. lu ul\Juguııa / 

haberler gönderen ku!1' I 
Meıtorino da günün birinde JJ 
tadan kaybolmuştur. AIAkacl~ 
herifin öldüğünü ileri rOrdOJ/ 
halde gerek karısı, gerekse ~il( 
katı bu tahminlere itimat ~ 
miyeceğini kuvvetle aöyıelll 

diri er. ~ 
Bu adamlar ne oldular? ../ 

kikaten öldüler mi? Yoksa b 1 
tarafa savuıup gizlendiler 111ı I 

lıte Fransız gazeteleri bO t_f 
rarengiz düğtimleri çözmek "'111 
retile hararetli surette mOO"' 
ıaya giri1mitlerd1r. ,,J 

Esasen yaptıklan clirll~ 
muhakemeleri de pek 'I_ 
tık saf hal ar gösteren bu •İl,'. 
timdi akibetleri de kar .. '~J' 
şık bir ıekil almıı buluo""' · 
tadır. I 

·ı o 
edilen davada yeglne de·• _,r 
maktQl hafız Ahmet, taOI , 

kemede dinleneceği gtın t 
yilp ediyor. ·ıl. 

Beri taraftan Haticenin t~dl. 
kardeşi İbrahim ve akra~~ f 
Mehmet, Ahmet, Ali tsıı:O , 
hıslar boıanma karann•0

. ge'
saline mani olmak içi~ b•~tOt" 
hafız Ahmedi alıp dag~ ~etti 
yorlar ve orada feci bır . P'tf/ 
öldürdükten ıonra ceıed• tı31;1'1 
parça ederek yakıyor!•'• ,td"lı' 
rine dönüyorlar • .Yapı 811 t tl'ti~ 
ve takibat neticuinde .,,·f e'W 
t · te~•• · 
brahim, Ahmet, Ah raf ,,, 1 

miıler cürümlerini iti _,o 
. d• 

rar etmişlerdir, yak•0 

kemeleri yapılacaktır· ... 1"' 
IJe~"-~JI * Faideli bir "'chr' ~ol' 

Kocaeli vilayeti K~0 111erlı~ 
ve Şeyhler nahiyefl fe od. 
mak üzere müne~:.. 
köylülerimiz tarafın 8ıtJIP 
kooperatifi • ~·~ tit• 
tirket tqkil edılaıif 



ocu 

~I Suıan Adil H nıma: Takdir \'ara· 
~r.~ııız .. tamamen adresinize gönderi'miş· 
d r enuz irsal l'dİ!memiş olnn iki tak· 
ı0ıı Varakası da mektubunuzu aldıktan 
qffta, Postaya verildi~! cihetle şimdi 

csı elinizd~ bulunmak icap eder. 

•ırı,(Ydın muh•elıt . orta mektep ikinci 
h·• rdan Liııın Ümiı Be.e: 1 (er bir 
• 1 • 

ıe 
1 

Çın amca kopon konmak şartilt.! 
~ 1Flnız ·.. · · 
a~ , munasıptır. 

e
11 

uraa lıseıinden Fehm · Beye: 
, :u~h.:ıdan itibaren kupon koyacağız 

'artiıtı k_urıonu bilmece halline leffetmek 
l;ıf c hılnıcce hnllini kt.!ndiliğinizden çizip 

rnıenfz kı\fi gelecektir. 

~ rrı '8_ur" isesı 1 mail Tuğrul Beye 
tJQ dı~·e kadar aldığını z t kdir \'ar:ıkala
t ft~ •kincı nüsh rılnn bır hafta\·n kadar 

"'Z • e \'aracaktır. 

tın~ lanı Ümit Beye: Takdir var:ıkanız 
~I erı\rniştir. Fıkranıı şırasında neşre· 

'«:ektir. 

\·,Ankara erkt!k li• eıi Sükrü Beye: 

~zı :_zarı~ih:ır..:._ ala~ız:_ _ 

~==-==~ 

~t .fili~ 
Bel ·t-necek sözler 

• 'S· dil Şıraıt.,. 

demirden iyi kılıç yapı-

t " MonterıYf .. din 

ltit n hoyük keder, yarım saat 
ap okumakla geçer. 

* t • Dan•on .. !!an 

~ k1tıekten sonra bir millete 
llıını o an şey tahsildir. 

• 
l\ttıdini bil 1 

* 

" So\:rat ,, tan 

~ " TUrk darbı meıetı ,. 

Uyur düşman uyumaz. 

* t, .. Çeıter Fiyflt .. den 

1 'l•t~ • 
ttltı rıızın kıymetı icra suret-

e lab'd· ı ır. 

* 1 • "V lc:ıor Hüıo .. dıuı 
Yı dl\... k '"tUnme iyi yaptırır. 

• y il " La " Korder ,, den 

tıılda Pacağınız her işi vicdanı
n sorunuz hırsınızdan değil! 

* ı.ı " Da• Neut ., den 
.... tta, akı 
'QlYtt• • ın tevuudan mahru-

ldır. 

Hastalığı 
Yazan : M. Gayur 

Dünyada en ziyade nefret et- hadise... Gala rıhtımına yanaşan 
tiğim şey maziye bağlanmaktır. vapurlardan birinin kaptanı ar· 
Geçmiş zamanlardan kalmış bir kadaşları ile karaya çıkmış ge
takı saçma sapan şeyleri bu ce geç vakte kadar dolaşmıfl 

günkü medeniyet de- tam gemiye döndükleri 
vrinde hala tekrar edip sırada rıhtımda diğer 
duran ara karşı öyle bir geminin müretteba-
sinirleniyorum ki.. ıtna tesadüf etmiş er; 

Bir daireye gidiniz, fakat iki tarafta da ka-
her hangi bir müessese fa ar dumanlı.. Evvela 
ile işiniz olsun daima: tatla tatlı konuşuyor-

f l 
larmış. · • 

ccDur bakalım i an mu- D k er en münakaşe başlamış, iş 
amelenin emsalı var mı? O va- B ·k·ı 

d t uzamış. erı ı erin ellerinde so-
kit ne yapılmış'» iye araş ır-
dıklarını görürsünüz. Bundan palar varmış.. Vapurun kap-
daha saçma bir şey tasavvur tanına ala bir dayak çekm·şler. 

Daha ileri gideceklermiş ama 
edemiyorum . 

Zaman ileriliyor, biz niye geri kaptan kapağı gemisine atarak 
kalalım ? Biz de bilgilerimizle, kurtu abilmiş.. Vaktile gemisini 
muhakeme tarzlarımızla daıma kurtaran kaptandı. Bu sefer de 
ilerlemeli değişmeliyiz; işte be- kaptanını kurtaran, gemi olmuş .. 
nim kanaatim bu ! r-ı-;·'·- Bir daha hatırıma geldi. 

Bu kanaat bende öyle Fakat sakın başınızı ağnt-
yerJeŞmiştir ki ben meşhur mıyayım. Yörüğün biri ge-
atalar sö"Zlerioin bile za- çen gün anlattı. Bir beygiri 

mania manalarını değişti· varmış çok zayıf bir şey-

tabana zıt bir manaya Baytarın birine müracaat 
geldik'erini iddiaya kadar etmiş. Baytar bir ilaç yap-

rdiklerini hatta taban mış .. 

varıyorum ... O ne? diye şaşmayınız mış ve il arı hayvanın yemine karış-
size bir iki misat söylersem sız Ah ıanılı 8 r el sayılamııdadır 
de benim gibi düşüneceksiniz, 

bu muhakkak r 
Bakınız.. bizim mahallenin bir 

me~ini vardır. iyi hoş ad2.m 
ama.. eli biraz uzunca.. hani f>i
şey gördü de canı çekdi mi .•. da
yanamaz ... 

Geçen gün adamın birisi elin
de bohça i e camiye gitmiş .. : 
Ne yapsın, müsiüman adam ... 
Namaz zamanını kaçırmak iste
miyormuş . Camiden çıkarken 
bo~çayı unuhıvermış ... Bizim mey
zin efendi bu emaneti görünce 
içini açmış.. içinde öteberi ile 
beraber sırmalı bir yastık kılıfı 
varmış canı çektiği için onu ala
rak bohçayı tekrar kapamış sa
hibi gelip arayınca iade etmiş. 
Adamcağız kılıfın eksildiğini 
görmüş hemen haber vermiş ... 
camii, meyzinin odasını aramış
lar bir şey bulamamışlar ... Me~er 
meyzin efendi minarenin yukarı• 
sında kendisine bir yer hazırla
mış çaldığı şeyleri oraya koy
mak adetinde imiş, 

Gördünüz ya! atalar sözü ter
gine çıkmadı mı ? Vaktile mina
reyi çalan kılıfını hazırlardı, şim
di kılıfı çalan minareyi hazırh-

Fıkra müsabakaları 

Aktar dükkanınd 
Küçük Hatice aktara 

almıya gıtti : 
- Kuzum, 

dedi, yirmi ku
ruşum var ba
na bir bebek 
verir misiniz? 

Aktar came
kanından bir be

bek uzattı : 
- Fiatı 25 

kuruştur amma, 
sızın hatırınız 
için 20 kuruşa Cavidan Nec d H. 
veriyorum. küçük Hanım! dedi. 

Hatice biraz düşündü. 

- Peki, dedi, madam ki her 
her oyuncağı beş kuruş eksiğine 

satıyorsunuz, sizde beş kuruıluk 
düdükler var, bana bir tane 
bedava versenize 1 

Ye~ı/l?_ISgde Mahmut Canım Ferit 
Heyin Kerimeli 

Cavidan Neci& 

Gözlükçü ile köylü 
Köylünün biri ihtiyarların o

* yor. kumak için göz- ... 
lük taktıklarını 
görüp okumak 
bilmiyenler de 

li " Çtçeron .. d.a Daha size ne misaller bulabi-
'af ~makat g" .. k . . ·ık ı· . ıp - b a. geı· ' orunme ıçın ı ıram. , armagmı aşına götüre-
'rkact ır; zeka ise görmek için rek ) Hah! ışle bir tanesi daha ... 
~ - kalır. · bir kaç gün evvel olmuş bir 

~:::===============:==:====================== 

Çizgilerle resim 

gözlük sayesin

de okuyorlar 
sanmış. Hemen 

bir tane de ken
disine almak i-
çin bir gözlük
çüye müracaat 

etmiş. Gözlük 
çü k ö y 1 fi n ü n Ularıt Beha EJ 

arsusu üzerine ... . r gözlük çıka· 
np vermış. Köylü gözlüğü takıp 
orada bulunan bir kitaba dik
katle bakmıya başlamıf. 

Fakat yazıları gene okuyama
dığından kabahati gözlüğe bu-
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- oarum insan karde,inin kulaOına taş sokar mı Hlq 1 
- Merak etme anne, muallim Bey her gun ona : "Senin 

bir kolaOından giren ötekinden çıkar.,, diyor. 

...-. - venrm;1;=' i~lin=====ec=-==e=m~iz= 
Murabbalar içinde yerleri 
boş bırakılan harfleri bula· 

bilir misiniz ? 

Geçen haftaki bilmecemiz, halleden 
ve mükafat kazananlar 

Yeni bilmecemizin Geçen haftaki bilmecemiz,in 
halledilecek şekli .~ halle,d~).mi tHrh)j,_ıtunıı 

uır2 ıv ıı " rı •nrl '), rh•uıv s:.r:lı::b 

1 3 

3 3 

1 3 

2 
Geç~n haftaki bt'mecemlz bri'e· 

rımlzin çok ho~una gittı. Bu-
nu aldığımız mektuplardan anlıyoruı. 

Birçok mlnlmlntler btlm·ce'~rlmlzl hep 
bu ıektlde yapmamızı istiyorlar. Ar· 
zularını yerıne getirmek lç1n bu hafta
ki btlmeceyi de aynl ıektlde terılp 

ettlr. 
Boş murabbalar tçlnc öyle harfler 

koyacaksınız kl gerek ıoldan ıağa 
gerek yukarıdan aıağıya okundukta : 

3 harflt 1 numaralı sıralar cıldi· 
mtıın tıstünde çıkan btr l'"Y ; 

4 harflı 2 numaralı sıralar btr 
Anadolu ıehrl ; 

3 harf il 3 r umaralı ttralar volkan· 

lardan çıkan bir madde manasına 

gelsin. 
Bulanlar arasında kur'a tle birin 

larak, göz ükçüye demiş ki : 
_ Baksana 8 oğul bu gözlük 

iyi değil yazıları !Yi tamt~ı~or ... 
Bunun Ozerıne goz ukçu 

bf r baıka numara çıkarıp ver-

mif. Vermiş ama Köylü bunun
la da okuyamamış. Gözlükçü 
artık sabredemiyerek: 

- Ağam demiş galiba oku
mak bilmiyorsunuz. 

Köylµ baba cevap vermiş: 
- Öyleya ne bileyim! bile

mediğim için sana müracat ettim 
ya 1... Eğer okumak bilseydim 
gelirde senden gözlük ister
miydin !... 

.)tn Lui mtkiebl lalrbesfnden 

Utaııt Bahaettin 

1 K 3 
--yı 

1 B E 1 

2rK E M 
--

J2 A L 
---

3 y A z 3 

1 ı_:_ 3 

2 
clyc bir yazı ta\ımı, lk\nclye ve nçl\n· 

diye birer tayyare bilen, dördüncü· 
den onuncuya kadar bır~r sinema bi
leti, on bırınclden on altıncıya kac:Lu 
b rer kurşun kalemi, on yedinci· 
den ytrmlnclyc kadar blrer defter vı 
ytğerlcrıne birer takdir varakası veri 

leccktlr. 
Geçen bilmecemizi 

halledenler 
Geçen haftaki bilmecemiz 

halledenler arasında kur'a çek
tik. Kazananların isimleri Ha
ğıdadır. 

Bir mürekkepli kalem 
kazanan 

Gaziosmanpaşa orta mektebi 
sınıf 2, şube birden 274 Ahmet 
Edip B. 

Birer tayyare piyanko 
bileti kazanan ar 

1 - Bcyazıtta Hayrı Fehmi B. 
2 - Üsküdar Nuhkuyusu Sen-

bönua mektebi talebesinden 

Mustafa Kemal B. 

Birer sinema bileti 
kazananlar 

1 - İstanbul erkek mual
1
im 

..... Lütfen sayı fayı çevinnız 

v A K 1 T 
Çocuk sayıtası 

Müsabaka huponu 
7 Nisan 1930 
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mektebinden 768 Mehmet Ha
san B. 

2 - 1..itanbul kız orta mekte
binden İffet Nuri H. 

3 - Üsküdar orta mektep 
birinci sınıfta 370 Turban B. 

4 - Kasımpaşada Naci SafaB. 
S - İstanbulda kız orta mek

tebinden 97 Melahat H. 
6 - İıtanbul vilayeti dahiliye 

vekaleti miJkiye müfettişliğinde 
daktilo kitibesi Nasriye Hamit H. 

7 - İstanbul kız lisesinden 
447 Feride Hilmi H. 

Birer kurıun kalemi 
kazananlar 

1 _ İtalyan ticaret mektebi 
ıınıf t den Aliettin Sami B. 

2 - Muallim mektebi tatbi
kat kısmı talebesinden Şermin H. 

3 - Aksaray, Yusufpaşada 
Mehmet LütfuJlah B. 

4 - Selçuk san'at mektebi 
smıf 1 den 101 Perihan H. 

S - Ankara Gazi erkek 
mektebi 4 - 1 den Dündar B. 

6 - Ankara kız lisesi 1-lden 
486 Cemile Osman H. 

Birer saat kösteği 
kazananlar 

1 - Ankara Gazi ilk nümu
ne mektebi sınıf beşten 467 
Arif hikmet B. 

1 - Beşiktaş N. H. 
3 - Kasımpata Zından arkası 

Dutdibi sokak No. 26 da Halil 
Recep B. 

4 - Balıkb hastanesi hasta 
bakıcılanndan Matmazal Harik
Jiya Haci T odori. 

Takdir varakası kaza
nanlar 

Liseler 
1 Fe\ ziati lisesi yedinci ınıf 1 inci 

şubeden 244. Celil Tahsin B. 2 - Feyziati 
lisesinden J 55 7..ahit LOtfi B. 3 - Ga· 
latasaray lisesi şınıf 5 ten 496 Süreyya 
Tevfik B. 4 - Kabataş lisesi ikinci sınıf 
ı inci şubeden 628 Ahmet Gül Te~in ~· 
5 • Erkek 1i esinden 751 Ha uf r C ~m.ıl 
li. 6- lstanbul ı.,z lisesinden <t93 Nerı
man Cevat 11. 
Orta mektepler 

7 Üsküdar erkek orta mektebin-
den 16S Abdullah Jhsan B. 8 - Üskü
dar erkek orta mektebi ) edinci sınıfın 
dan .\ lehmet ismet B. 9 Ü-:1..iidar 
erkek orta mektebinden 401 Osmun 
Dı.ııi;an U. 10- Üsküdar erkek or.ta mek
tebinden 368 Naci B. 11 - Üskiidar 
erkek orta mektebinden 161 Ali Rıza B. 
12 - Vefa orta mektebinden 107 Galip 
R. ıs - Vefa orta mektebinden l\erjm 
Hasan B. 14 - Yefa orta mektebinden 
:l24 Zühat Şe\ ket B. 15 \'efa orta 
mektebinden 469 Kemal B. 16 - C.ızi
os11anpaşa mektebi sınıf 1 • 2 den 403 
Fethi B. 17 - 1 tanlıul kız orca mekte
binden 36 ~ .M. Se\ im 11. 

ilk mektepler 
18 Üsküdar Ayazmada 21 inci 

ilk mektepten 162 lsmail I lakkı B. 19 -
Yirmi üçüncii mektepten 185 Feyyaz B. 
20 - Beşinci ilk mektep dördüncü sı
nıfından 252 izzet l\1uamıner H. 
21 - Rami 33 üncü mektep 4 • 1 den 
1\1. Şükrü n. 22 - Erkek muallim 
mektebi tatbikat kı mından JQ7 irfan B. 
23 - Yirmi dordüııct. ılk mektep 
sınıf 4 ten 230 Ah•e ı Zeki 11. 24 -
Karagiımriık ) inni 'cdınci ilk mektep 
f'1nıf :'ı ten irfan l\Ju-tafa 11 
Eanebi mektepler 

25 - enbönua mektebi talebesinden 
576 S. 1 ... il 26 - Sent Pülşeri mek
tebi sınıf 8 Jen Turan Abdullah il. 
27 - Kadıköy Notrdam dö Sivondan 
77 Sevim Surettin ,H. 28 - &n Jorj 
mektebi :\o. 66 IIamit Ahmet B. 29 -
Sen .Jorj mektehi ihzari sınıfından ismet 
Şiıkrü B. 

istanbul 
30 - Samatvada Demiryolu caddesi 

No. 26 da Akif ·B. 31 - Haliç KAtip 
MuSlihiddin mahallesi Fethiye kapısı 

sokağ'ı No. 21 de Zahide Hüseyin H. 
32 - Telgraf muhabere kursunda Ömer 
oğlu Abdullah B. 33 - Sirkeci Hocapaşa 
lbnikemal caddesi No. 47 de Fevziye H. 
t4 - :\1ahmutpaşuda .vlahmudiye hanın· 
pagomlekçi Vaşfı Ramiz Hey nrzdinde 

.\ bdurrnhman B. 3.) - l nkapanı 11 . cı

kadın mahallesi orta sok:ık 12 ~o. d:ı 
l\.ızimc Cemil 1 J .• 36 L"nkapanı tlacı

kadın mahallesi Topaç sokak 14 No. ıla 
Nüzhet :\lecit il. ~7 l)Ü\ unu umu· 
mi) e karşı ınd:ı 31 :\o. lı hancd~ Arif B. 

Beyoğlu 
;J8 Veriköy Kurtuluş caddesi in-

şirah apartııııanı No. 28 de Suzan ,\dil 
11. 39 Şişli O:.manbcy Davutoğhı 
sokağı \libuçuk ?.ade apartımanı 6 No.da 
Zeyyat Şe\ ket B. 40 - Şi{Ji Osman • 
heyde l Jasan Nıışit B. 

41 - Şişli Bomontide Baban zade 
l\'e lihnn Recai H. 42 - Pangaltı hamam 
Dol:ıpdere başı 16 ~o. da Bünyan Hus
rev 13. 43 Pangulo hamam Dolnpdere 
başı J6 No. da Haldun Husrev B. 44 -
Nişantnşı Müradi} e Bayır ıokak No.51 de 
-'azmi\ e l 1. 45 - işli Selimzade apar· 
manında ~o. 11 de Ertuğrul Davut H. 
46 - 1 lnskiıy : Keçeci Piri mahallesinde 
Galatasaray lisesınden 1Ol6 J:t:nver Faik B. 

Beşiktaş 
47 - Topane Kıhcalipaşa mahallesi 

Jl}asçelebi sokağı No. 32de Alaettinpaşa 
numune mektebi talebesinden Müzeyyen 
ismet 11. 48 Fındıklı Sa!ıpazar yoku
şu ~o. 8 de !\i. Oğuz B. 49 - Abbas 
a~a üzengi ok:ık No. 17 de Adil l lay· 
reddin B. 

Bakırköy 
50 - Yeni mahalle üçüncü sokak 

32 Na. da Halit B. 51 - Yenimahalle 
fırın sokak No. 26 da ~ecla I 1. 

52 
Şelçuk B. 

Yeşil köy 
\'akutçu sokak 1 No.lı köşkte 

Boğaziçi 
53 - Ortaköy : Gazipaşa kız şehir 

yatı meı..-tebindı-n 146 HAie Salim IJ. 
54 - Sarıyer : Tütüncü Osman Ef. bzı 
Bedia IJ. 

Adalar 
55 - Burgaz adası Yeniyol No.16 da 

Rauf Cemil B. 56 - Rüyükadadn 
Nazire J 1. 

Haydarpaşa. 
57 Validebağında Prevantöryumda Ef. 

ganlı Sadıkullah B. 58 - Yeldeğirmeni 
No. 26 da ~1uhtar B. 

kadı köy 
59 - Çilek sokağı 1\o. 67 de Hilmi 

lbrahim H. 60 - Kızıltoprak Zihnipaşa 
mahallesi Şefikbey sokak Xo. 13 te Ley
la ait ı J. 61 - Acıbadt>m yolu No. 
27 de ., aziye Refik H. 62 - Doktor 
Hikmet bey mahdumu :\ejat Ilikmet B. 

Eren köy 
63 - İstasyon gazino sahibi i mail 

Ef. vasıtasile Mehmet Nuri B, 64 -
Göztcpe i\lerdivenköy ilk mektep sınıf 
2, No. 110 Nusrat i\Juzaffcr B. 65 -
Maltepe Remzipaşa köskünde K~miran 
Tedik 11. 

Anl<ara 
66 - J lususi bizim mektepten 81 

Daniş Macit B. 6:' - Kız lisesi sınıf 

4 ten Ümit 11. 68 - ı\"afia VekAleti 
merkez müfettişi mahdumu ;\J. ı\1üfit B. 
69 Gazi ilk erkek mektebi .sınıf Sten 
• ' o. 86 Cıhat B. 70 ~ !.\lnarif VekAle
tinde durmuş B 71 - Ağır Ceza reisi 
Ali Rıza bey mahdumu Kara Bekir 8. 
72 - Gazi ilk mektep beşinci sınıfından 
93 No. lı Savni Asım B. 73 - Uahiliye 
yaveri Arif bey kerimesi Leman Arif R 
74 --: F.rkek lise 3 üncü sınıf 2 inci şu
beden J 92 Safa B. 7 5 - Erkek orta 
mektep ikinci sınıfından 256 Fasih R. 
76 - Gazi erkek mektebi sınıf 5 ten 
229 abih B. 77 - Tabakane sokağı 
ı o. 29 da Kaya R. 

Bursa. 
78 - Birinci lise talebesinden 158 

lı:mail Tuğnıl B. 79 - Birinci lise ye
dinci sınıf 2 inci şubeden 203 r lüseyin 
Cnhit B. 80 - Bursa lisesinden 132 
Fehmi B. 

iz.mir 
81 - lzmir Yenikavaklar No. 25 te 

M. Ömer B. 
Vilayet.fer 

82 - Konya: Lise birinci sınıf B 
şubesinden 310 A. Muzaffer B. 83 -
Kars : Kafkas Ziraat bank müdürü mah· 
dumu Nüzheti B. 84 - Eskişehir Paşa 
mahallesi Ağaçeşme sokak No. 85 te 
Ahmet Hamdi B. 85 - Eskişehirtüccar
dan imam zade Hasan Basri bey mağa· 
za ında Hü eyin Ef. mahdumu Saim Uğuz 
B. 86 - Eskişehir : odun pazan Çalık 

zade Ali B. 87- Kütahya: Kütahya Gazi 
Kemal mektebi ikinci sınıfından 110 Bur
han B. 88 - Kütahya : Gazi kemal mek· 

td inden 1( C) Sl , nn i t 89 ı, ırn 

l•:czacı Hulfh• he\ k'!r ıne .. i Zuhal H. 
'1 ı Kon~ a Erkek Ji ... ıo,i kıncı ınıf 

A , ube i ıı<len 177 ı l. Faik B. 91 - o· 
ma Altıntaş ilk mektek • 20 :'\ezah t 
Faik il., 9l .\dapazar · l:ıta ... \on 
lzınit caddc .. inde :'\o. 35 tc :\1imc 11. 
6:l Edirne erkek liıe-i sınıf 2 den 
290 Emin B .• 94 - E ki~ehir : Akçalan 
mektebi 5 inci sınıf talcbe:,indcn 292 

Nazmi) c il. , 95 Orhangazi : Orhan
gazi ilk mektebi be~ınci sınıf talcbe~in

dcn \ 'chit B., 96 - E:ıkişehir : ~imen

difer aile mektebi sınıf 4 ten 169 
ungur B. , 97 - Kon) a: ,\1uhtelit orta 

mektep ikinci sınıf 2 inci şubeden ~6 3 
l\Iuzaffer H., 98 - Kon)a Ereyli i: 
lsmetpaşa mektebi sınıf 2 d~n 337 Or
han B. . 99 Hendek : Kaymakam 
Aglh bey mahdu"'!u K Çe\ ik B. , 100-
Eskişehir: Kurıunlu mektebi sınıf 4 ten 
45 No. lı Emine H. 101 - Edime: 
Edirne lisesi ;- inci sınıf lıılebeıinden 
34 No. lı ı\lehmet Galip B., 102 -
Eskişehir: Turan mektebi 5 inci sınıfın

dan 149 Jbrahim Tali B .• 

Muhtelif 
I 03-Uüyükadada Sabire 11., l 04- Sirkeci 

Ltanbul merkez oteli şoför mektebinden 
Ahmet Cevdet B., lOS - Ankara Yeni
şehir memurin evleri ~o. 28 bahriye 
kaymakamı Münir bey kerime"i \'edia 
B. , J 06 - Saraçanebaşı llorhor cad
desi No. 148 ı'.\1ehmet Arni B. , 107 -
Eyip 27 inci ilk mektep sınıf 3, No.181 
Selma Atıf B. , 108 Sultanahmet park 
karşısında Canan Ahmet 1 J. • ı 09 -
Çanakkale orta mektep son sınıfından 
93~cvlüfer llalii il., IJO-Aydın 
muhtelit orta mektebi sınıf 2, No. l 07 
Lisani Ümit B. , 111 - lzmir Karanti· 
na Cerrah Mehmet Ef. sokak N. 13 
llidavet Cemal B. , 112 - Eren köy 
lisesi~deıı 531 Saime Sait H. • 113 -
Ankara Ulu canlar Anafarta mahallesi 
No. 5 Şükrü B., 114 Ankarn Ziraat 
bankası Naci bey mahdumu Necati B. 
J 15 - Ankara erkek lisesinden 69 Ne
cati il, 116 - Ankara erkekli.esinden 
393 İhsan B. • 117 Gaziosmanpaşa 
orta mektebei ınıf J şube 5 ten 401 
il Basri B. , 118 - Ankara t.'rkek lise
si 137 Şükrü .B... 119 - Kadık~y Yet .. 
dcğirmt>ııi Kith)e t-okak miralay Suplıi hey 
kerimesi :0.fücellft J l. , 120 - Kadıkoy 
Yeldeğirmeni Kfthye sokak ;\liralay up· 
hi bey kerimesi Mualla B. , 121 Kız 
Ame11 havat mektebi son c;ınıf talebesin
den 18:' Samiye H. , 122 - Kız Ameli 
hayat mektebi son sınıf talebesinden 177 
Müşerref J 1., 123 - Krz \meli ha)at 
mektebi son sınıf talebcıin<kır L64 aniye 
H , 124 - lc;tarıbul erkek lisesi sınıf 
yediden J 1I1 Nusrat ts. , 125 - Ça
nakkale lhc;an be) .rıahdumu Hifat B. 
126 - Kadınlar çalı"tırına ) urdundan 
Neriman ll. , 12:' - - Kadınlar çalı~tırma 
yurdundan Sadiye l 1., 128 - Hiiyiik
dere Fısn~suyu .A.11 bey kerimesi Adalet 
H., 129 - Kız Amelt hayat mektebi 
son sınıf talebesinden iffet H. , 180 -
Erkek Ameli ha\at mektebi on sınıf 

talebesinden Nüzhet B. , 131 - Erkek 
Ameli hayat mektebi son sınıf talebesin
den 18 Cemal B. , 132 - - Galatasaray 
lise inden 1173 HalCık B. , 133 - Ka
dınlar çalıştırma yurdu kutu kısmı K. 
Ayşe H. 

134 - 1 laydarpaıa Sen Lui mekteQi 
talebesinden Utarit Bahaettin B. 135 -
Sanyerde doktor T ahıin B. kerimesi Selma 
Nuime H. 136 - İ!tanbul erkek muallim 
mektebi birinci sınıfta 52 Saim Seza B. 
137 - Kız amch hayat talebesinden 298 
Nezahat Hamit H. 138 - Kayseri hacı 
Mensur mektebi ıınıf 3 den No. 485 Sali
hattln B. 139-Ayaspaıada tayyareci Ft>thi 
B. mektebinde ikinci sınıftan Şaduman 
Fikriye H. 140 - Kırka~aç Tütüncüler 
haakaıı muha.sebcciai F ahrettin B. kerimesi 
Melahat H J41 - İstanbul kız orta mek
tebinde 210 Nermin Arif H. 142- Be
yazıtta Rıza l\lecdi B 143 - Üsküdar 
yirmi altıncı illt mektepten 270 Bderiln· 
nila H. 144 - Betiktaıta A Üdbi H. 
145 - Galatuaray lıseıi sınıf 6 ıube 
3 ten Fikri Rıza B. 

ıcaret ve zahırE. 
rlatlu Ticaret borıaaı kltiblumumllltı 

tarafından •erllml tir 

BuQday 
Yumuşak 
Sunter 
Sert 
- Zahireler ~ 

Çavdar 
Arpıt 
l\l ısır 
f<sauh ıı 

Ukkuı 
Azamı A.prl 
K. P. K. p 

1•• 10 14 

10 3o ıı 20 

7 
5 20 6 
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o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - 1 Hriştiyanlann eğlencesi [8]. 
2 Tatlı değil [3 , yazı aleti [5]. 3 
Eski (r) harfı [2], çizgi [3 J, ayak [2]. 
4 - Yıkılmış [.=;J, l'ransızça M [2J. 
5 - Emlak [4], nota [2]. 6 - \atanı

nı se' en [11 ]. 7 - Bir renk (2], bir 
meyva [4J. 8 .....- J)u~ak [3J, ~jı; .mey\'a 
{5]. 9 Farist ismi f~aret [2], elektrik 
ölçtısii 13], lUine [~J. r() .!._ • tfabayiğit 
[.1 j, bağırsak [3]. 11 - Rir dt:niz ismi 
[7], bir \'i!A) etimiz (3). 

Yazan: İsmail Hakkı 

İçki düşmanı 
Almanyanın Mazhar 

Osman Beyi şehrimizde 
Almanlar nekadar içki içiyorlar 

Dün şehrimize Almanyanın 
içki düımanlığı cemiyeti reisi 
M. Oskar gelmiş ve Mazhar 
Osman Bey)e görüşmüştür. 

M. Oskar kendisile lconupn 
bir muharririmize AJmanyada 
bir günde 40 milyon marklık 
içki ıarfedildiğini ve bu delıfetli 
rakamın onune geçmek için 
çalııtığım söylemiştir. 

Cemiyetlerde: 

Mu~ik.işınaslar içtimaı 
Halk musiki§mas cemiyetinden: 
11-4-930 cuma günü saat 11 

de Şehzadebaşı Letafet apar
tömanında cemiyet merkezinde 
umumi heyet içtimaı yapılaca
iından bit'umum azanın teşrifleri. 

ee 

Askerliğe çağırılanlar 
H'"l?,öy asker ık ~ube$İndtn: Şube

mize mensup 323 teveJlütlü bilu
mum yerJi Ye yabancı efradın 
ıevk olunmak üzre bu ayın on 
altıncı çarıamba günü ıabah 
saat onda tubeye gelmeleri 
ehemmiyetle ilin olunur. 

lstanhul ilt.inci icra dairesinden: 
Mahcuz ve füruhtu mukarrer paskül, 

çay paketi, Avrupa Halısı, dolap ve sa
ire l O nisan 930 tarihine müsadi( per
şembe günü saat 10,30 da lstanbulda, 
Balkapanında 14 numaralı dükkanın i:i
nünde bilmüzayede 1üruht edileceAinden 
talip olanların vakit ve saati mezkllrda 
929 - 10405 B. S. dsya numarasile hazır 
bulunan memurine müracaııt C) lem el eri 
illn olunur. 

1 Monolog 
IP!!llDPJI :J:.A ' : ;; 5 ~ 
l), ııraı 7 1 i l>tl\ r 11 il .dr 

tırarak böylece yedirmesıni ta 
~tmiş. Az zamanda ha 
toplanmış, şişman 1 amış.. !) 

adam akıllı artmış.. bu sef 
( Yürük at yemını arttı 

darbı meseli yürüğün 
mı atını arttırıyor. Ey .. o 
yüzlerıniz ekşidi mi?.. Biraı 

ğuk oldu diyeceksiniz.. Y 
pek mi can sıktım ?.. An 
rum benim tebdil mera 
fazla görmiye başladınız .. 
geçtim efendım.. R ica ede 
Deıidir akılJandıralım! 
de başıma b"r ~ey gelir. 
son bir söz söyliyim de dl 

adenizlc gideyim.. benim • 
4<8ayram»dır. Şimdiye kadar: 
liye her gün bayram deri 
ben bu darbı meseli de alt 
etmiye muvaffak oldum. 
rum ki: '18ayram her 
(gülerek ve koşarak 

çıkar) 

Memleket haberle 

Matbaamıza gelen ~ 

iki tarihi roın~~~ 
lıkender F ahrettin Beyin ~ f 

aln ıon günleri ,, ve " !.tan ~ 
aıl aldık ~ ,, lılmlı iki tardd ~ t 
muallim Ahmet H.lit kotilp ~ 
rafından ntyedılmlftlr. Kll'ild" b' 1 
ve allka ile olrnyabllecekl.rl 

ıel eaerleri tavalye edertz 

Kanda glik~ " 
Kimyager 1\ leh met Alirıclı'1 ili',; 

Hüseyin İbrahim Bey tarafı_ bit JJ. 
simde çok kıymetli ve rnühılll b.,ı1Jıt"' 

d· ı . . B r .. ter _,,. c 
neşre ı mıştır. u ese ...-- ·uer-..ı1 
anlamak için yapılacak tahlı ~~ 
lacak en yeni vt en aanel1 ~; ,
takım resimler \'e grafiklerle ıoif'tJ' 
tedir. Okuyuculanmıza eh•:_, _J 
siye ederiz." -;;;;,-io@ 

lstanbul.tpor.;. ~ "'8 : _f1 
lston'1ul 11fHP JrulrilJltı ~~ 

bümüzün senelik . k, ~ 
nisan 930 pazartes~ -' 
14,30 da lstanbul lllP"'. 
rans salonunda i~ 
den azanın tetriflel'I 
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~:ui ~ağlardan salunınız HASAN ZEYTUN yağı saf okkası 100 kuru 
liaJıs ve pek enfes . . . . ç·· ı ·· k f h r t· ş b t ·b· t ti d r Artık yemeklerde salatalarda, tathlartla, pilavda, havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı ıstı mal v edını~. un.·u pe .sa vve . a .ıs ır. er e gı~ ı a ı ı · 

lf . ' v f• d h d M hlAt vlardan tevekki etmek lazımdır. Teteyagı yerme Hasan zeytın yagı ıstımal eylemek karı akıldır. 1

Yctı yoktur Bakkallardan aldıgımz ıattan a a ucuz ur. a u yag f r k ı ı k1 d L • b ı tJ 
sa • • . • v d k · t kt d' ler Kum taş böbrek ve bi hassa karaciğer, sa ra, sarı.ı ıasta.ı arın a uo. o "Iasan . a ıçmek sureble Hasan 2eytın yagını o tor ar tavsıye e me e ır · ' • T r 

Ya0.1 • • • K'l l k · ı d 80 bir ve b -.ş ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan ecza deposudur. optancııara tenzı at. 
, o ıçınız. ı o u şışe er e , ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ •••••••••••••••••••••••••••••• 

• KHOIKÖl i8K[l[ Ül[Ri~O[Ki ~ 

W~untu UHZİOO ue n~üt Hile ~uns salonu 
b Salonumuz tezyinat, mefruıat, mevki itibarile İstanbulda 
cj~lu~an sa lonların fevkinde olduğu gibi .müzik ve ~a~r eğl~~~e 

ttılc de programımız gayet eğlencelı ve neşelıdır. Muzık 
~tıhur Hüseyin Ka.ymof Bey riyasetinde 
~kalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
d t 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 
•ııa ınubtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

~ Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişanM 
'ftfl'_tla, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 

t'ilebiı· .. d.. · t ·· t l ır, mu urıye e muracaa o unması. 

Mudüriveı 

Satılık evler ve arsalar 
~tanbul emvali eytam 
daresinden : 
e~. ~ Emine Giilsiim Afife lıanımm istikraz eylediği 
1 •

1 lığ nıukahilinue idaremiz uhdesinde vefaeu mefruğ 
1 l\iJll.ııaıı Üskiidar Kapıağa~ı, Arakıyeci Hacı ~felıuıet 

l 1ttllesiude ~P\ it .Ahıııet deresi sokağında 16 numa-
ı ,. . 

ı . P 38 dü11lim, 2 evlek. 50 ar~ıu miirtefı ve neza-
ı k 1 • 

'> {tın . leyi haiz erazi, 
... ..._ Fatma Ziileyha G üJlli hamının istikraz eylediği 

ı\~liı- mukahiliııde idaı·eıuiz uhdesinde vefaeıı ıuefruğ 
:ı ''tıaıı Kutlıköv Tui!lacı bası mahallesiıuJe cıkmaz 
~ıı,.ı. . ' 7 ~ • 

1.!I hey sok:ığmda ıo, 12 ınmmralt ve 415 arşııı Pf • ' 
aı '"dp 7 oda, 2 salon, 1 ınutfak, 1 kaloriferli hamam, 
1 ~ ıır, 3 hala, ı avrı mutfak ile <lah:Iin<le kumpanya 
i.tunu havi ici <lı~ı boyalı, 1185 zira balıcesiuiıı her 

ar • · ' • 
3 afı duvaı·lı bir köşk, 
hiı ·..._ Fü·devs hammm istikraz eylediği mebaliğ mu
~~l~de idaremiz uhdesinde vcfaen mefruğ bulunan 

\\oy Sahrayı cedit mahallesinde Kozyatağı cadde-
~ 9 ... 1, 9 numaralı ve 605 zira üzerinde 8 oda, 2 
~ 'h~iı· ~uyu, 2 hahişı ıınıhtevi bir evle ııatamam <li-
{ '" köşk ve 20 dönüm arazi, 

~li~' Müteveffa Sadrettin heyin ist•kraz eyledi~i me
''ltııırııukabHinue idaremiz ulH.lcsinde veföeıı mefruğ 
rı 'ta nn l\adıkfiy Sahrayı cedıl malıall~s:ıı<le Gözlepe 
fı11i~ 1Hekteıl ~oka"mda l 2 mükerrer ııumaralı ve 4 \lf}} 3 .. ~ 

IJk~G 1 evlek, bir tarafında ~lustafa, diğer larafmda 
\j Ltıl eferıdi tarlalariJe F:!tma hanım ve 1lırahinı ağalar 
. 5 ~' 11:tn va~i tarla, 
~ •ııtık· 11 ~l~nla llayriye hnııım11.ı istikraz eylediği me~a-
111Ja1. 1 t\hılıııue idaremiz uhdesırıde nıefruğ bulunan Us-
~ş,~1 hılgnrluda Sarı gazi sokağıiıda Demirci çeşmesi 

1 ou 1 tıdu 26, 28 . 3 ı nunıarah ve 25') zira iizeriııde 
l , ') s ı· 1 ' 1 k ı~\\IJ ~ o a, 4 kiler, 4 ha a, uyu, nataınam bir 
tı1İI lç ıle Hltıııda hiı· <lükküm ve ö79 zira hahce'-' İ uıiis-

>o J • " •• 
\' 11k· ( ı·uıııu · k~\ı·gir, iistii ahşap bir ev. 

tı· ı aı·ıd·t b k·ı . 1 ~il ar ta .. < <H'<;luları ve wev · ı erı yazı aı~ arsa ve 
f~ıb ıttzayede ile satılı~a eıkarılmışlır. Talıp olaıılar d· \( • ı ı · 1 ' ·- • .. 

\ ~ı· l ·t· tl uıual al ııak istiveııler her guıı saal orı lıe~e 
~ııı 1-,ıt\tıhuı Adlive IJiuasi <lahılinde Jstaubul Emvali 

\la.ı·e ". • ... 
~ıne ruiiracaat etsinler. 

jandarma imaldthanesi mll.1üriye
tiııdm: 2500 ila 3500 kundura 
kapalı munakasa ile satın alına
cakbr. Munakasa 12 nisan cu
martesi günü saat 14 te lstan
bulda Gedik paşada jandarma 
imalathanesinde yapılacaktır • 
Şartname imalithaneden verilir. 

Kula malı~emti asliye lıakimliJ!inıle11~ y • k • t ı 
Kuladan Emrelı o~lo İbrahim efendı eflJ } a p ar 
ta ı afından Manieada istasyon cadde· 

sinde 67 numaralı hanede mukim 

Ala~ehlr Kula yol u milteah'1ıdı Tuıcu 
zade Hoıe) in bey aleyhin~ açılan 

9585 liı a 1 7 kuruı ala ·ak davaaının 
yapı' mııkta olan tah\cı~atında muma\· 

leyh Huu~yln beyın ıkam· tg!h ve 

meskeni meçhul kaldı~ından ı"bh~at 
ifa edılemediğl daveti} e zirtndekl mil· 

hatlr mrıruhatından an a , ı mıı oldu· 

ğund•n hukuk usul muhahmelerı ka· 

nununun 141 inci maddeıl ve me· 

vaddı müteakibeıl mucibınce ılanen 

tebl iğat İ crasına ve tarıhi ilandan tıl
bart-n on gun zarfında mumaileyh 

Kul ıt tahkikat hAklm 1İğıne müracaat 

etmesine kaı ar verılmi~ v~ bu baptaki 

tıhk kat ta 8-4 930 larıhine talık kı

lınmış o1duğundan tebli~ makamına 
hım olmak ı.lure keyhvet ılan olunur. 

Kaıaba icra memu luğundan : ls
tanbul Maden ve Sanayi banka
sına 28,000 liraya ipotek Tur
gutlu kasabasının Kısmalı yolu 
mevkiinde şarkan Kısmalı yolu 
cenuben kısmen Azmak ve Zey
nep tarlası şimalen Kısmalı yolu 
garben Azmak ve Kımalı köp· 
rüsü ile mahdut Tuğla fabrika
sının Durgutlu kooperatif Tuğla 
ve kiremit fabrikası mümessili 
Manisa meb 'usu Yaşar beyin 
Maden ve Sanayi bankasından 
fabrikayı maa teferrüat ipotek 
yapmak ıuretile istikraz eylediği 
28,000 liranın temini istifası için 
müstekrize ait mevkii mezkurde 
beher dönümü 50 ter lira kıy
meti muhammeneli 31 dönüm ve 
15 şer lira kıymeti muhammene
li 4 dönümki ceman 35 dönüm 
tarla ile iıbu saha üzerinde inşa 
edilen ve halen işletme kabili
yetinde bulunan 8,000 lira kıy
meti mubammeneli 36 beygir 
kuvvetinde 12,357-56 numaralı 
Deutsche verke mamulatından 
maa teferruat Dizel markalı bir 
motör ve 3000 lira kıymeti mu
hammeneli Bergedorfer markalı 
bir presa ve 4000 lira kıymeti 
muhammeneli Bergedorfer mar
kalı maa teferrüat bir çamur 
valsı 1000 lira kıymeti muham
meneli motörlere ait langar be
her adedi 10 nar kuruş kıymeti 
muhammeneli 10,000 adet Mar
silya kiremidi kalıbı 6000 lira 
kıymeti muhammineli Marsilya 
kiremidi kurutma langarı 4000 
lira kıymeti muhammcneli tuğla 
kurutma langarı keza 4000 lira 
kıymeti muhammeneli tuğla ku
rutma langarı 300 lira kıymeti 
muhammeneli bir depo 600 lira 
kıymeti mnhammeneli bir amele 
ikametgahı 1500 lira kıymeti 
mubammine ı i tuğla kurutma lan
garı 1000 lira kıymetinde bir 
ikametgah ki cem'an maa tarla 
3601 O lira kıymeti muhamme
neli tuğla fabrikasının bu kerre 
paraya çevrilmesi takarrur etmiş 
olduğundan mezkur fabrika bir 
ay müddetle müzayedeye vaz 
edilmiştir. 7 - 5 - 930 tarihinde 
çartamha günü saat on beşte 
mevzu pey haddi layık görüldü
ğü taktirde iha'ei evveliyesi 
icra kılınacağından talip veya 
ilişiği olanların 929 - 005 dosya 
numarasile İstanbul dördüncü 
icara dairesine ve münadisine 
ve 929-564 dosya numarasile de 
Kasaba icra daircsile münadisi- , 

R. Rıfkı Franc:ızcadan Türkçe) c kuçuk IOg-at 
Ruhır:ıt :ılfohesi ! la :ın Alı 

~amanlar: 

J.!5 
100 

Yaprak dökümü •• ••• .. , •• · · · · ıoo 
Aşk politikası .............. . 100 
llalıı ( J -ciklıll harbi romanı) .• • .. · )!i ı 

A~k güneşi ....... · · · · · · • • • • 

Reşat Nuri 
Burlıan ('ahi 
l\lehmet Rauf 
ı•:tcm izzet ı:; 

Abdülhamit ,.e Afrodit . • • . • • . • • . lskender Fahrcttin ] :ıl) 

8izansın son giinlcri ... ....•.•. ,, 75 
75 lstanbuh.r- nn ıl aldık Y •••• • • • • • • 

( Aka Gündüz ) ün basılmakta olan kitapları: 
Çapkın kı7H .. :\!alca çetesi ... Bir ahlak me:'ele i... lnkil:ip hikaveleri._ 

Şiirler: 

835 satır :\'azım 1 likmet 40 
Jolrnnd ,, ,, 30 
\'aran 3 ,, 50 1 

Gayya Şüköf e i\'ihal 50 
alkımlar CelAlettin Tevfik 50 

Kahramanlar Yaşar 'ahı 50 

Çocuk ve halk hikayeleri: 
Küçük korsıın 
Bir farenin seyahati 

25 
25 

~:ırlok Holme~in marıfctleri ~5 

Tılki kardeş A\7upada 50 
Üç elma· lıeyın hİkAyesi 20 

Tilki kardeşin mubakeme•i 20 
Jümbo Knizoe 2 
Uzun, Geni~. Keskingöz ıs 

10 Müneccie\ başı 

Namuslu hır~ıı 

Muallim Ahmet Halit kitaphanesi 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

~lrhmct Zilını bt:.yiıı istikraz eylediai nıebali"' muka
b tinde idaremiz uhdt>sinde vefaeıı mefruğ lıulunaıı Kar
tahla Ka~aba mahallesinde Rum maşatlığı sokağında 
Yakacık catl<le~iu<le 5 ınımaralı ve 150 arşın üzerinde 
0 uda, ı sofa, 1 mutfak , bir ahır ve 1 hala ile 350 

ar~ın balacevi havi iic kat harapca bir hane satılıktır. -:. ., .. .. . 
K1'-'meti ıınıhammeuesi 500 liradır. 

'niriııci ihalesi 300 lira bedelle talibine 5 -4 - 930 ta
rilıin<le icra edildi. l\at'i ihalesi de 21 - 4-930 pazurtesi 
glirıii yapılacaktır. Fazlasına talip olanlar o giin sa~t on 
beşe kadar Adliye binası dahilinde Istaııbul euı,·alı ey
tam idaresine mi'ıracaat etsinler. 

ZAYİLE~ 1 
Emrazı ' 'El{ E J\'1 mütehassısı 
dahiliye 1 

· doktor 
_______________________ ...... 

Askerlik vesikamı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan e~kisinin hükmü yoktur. 

Heşiktn., askerlik şubesi 315 tevellütlü 
Abdullah B. 

,& Miıfetti~liğe :ıit I lü\iyet cüzdanı· 

mı on beş gün e\'el zayi ettim. Yenisini 

aldığımdnrı c~ki~inin hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Mülkiye müfettişi Derviş l lüsnü 

SIHHATiNiZI 
~ iHMAL 

~~M~YiNJZ~ 
imtiyazlı y'ni bı 
usulle vucu<la I:'' 
tirilen 1.1:'\IA kc.. İ 
meri srmiıli~i iıal' ---Tf 
cdrr \' \Ucııdıın 
hututunu ıncrllır. 
EIAstiki ve dayıı· 
nıklı bir trikfıd'n ı 
mamul olanL NIA' J ,"("',!';, 
hrm spoı·cuların . l 
h'm ameliyat ı:eıren~r{"' ke:;,:;dr "1ı';r. 
fenni \"e cnerı tıız) ı 1 ' 11 ' 

1 kın zuhuruna nıaııı o ur.: J· 
t t b l ' d . yalnız Ik.' ogluıu .ı s an u a d 1., nr·uh 
Tünel mcydrıııın ~· -1 '!::11! ~. 'd: 
, ·e İstiklal cııddt•sıııc c ·";,,,o .. ı 

·. . · J.Rou§§el . 
-: mağazalrırıııda sııtılır. 

Hususi ınagazasındıı onu tC'crub' cdinıı 
ve ahut baının kutru ,.~ hını hO) unıı1ıı 
'bıı~ · k ınrdılc ııdresınıı' gvııdcrmt· 

ınnc mııi utryinıı • 
· Fi alı ı 7 Türk 1 inısı 
Posta ilr gönd,rilcn kcmrrlrr nıııvalık o1-
madığ1 takdirde teb~ıl Hya bt"dclı ıadr 

c<lılı r. 

Doğum -ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 1 O Telefon: İst. 2622 

Şekip Habip 
Cumartesi, pazartesi, çarşam· 

ba, perşembe Ayasofya Yere
batan caddesi Hacı Süleyman 
a artmanı Telefon: İst. 3035 

Defterdarlık ilanatı 

KiRALIK TARLA - No 242-
244, Bağdat caddesi Çifte ha .. 
vuzlar, Salapat mevkii, Göztcpe 
155 dönüm tarla üç sene müd· 
detle kiraya verilecektir. Sene
lik kirası 300 liradır. Kiralamak 
muamelesi aleni m;_jzayede ile 
27 nisan 930 pazar günü saat 
14,30 da Defterdarlıkta yapıla
caktır. (M-84) 

Jf. ( 62160) lirabedeli muham
meneli Manyas gölünün 19 mart 
930 tarihinden 1334 senesi ağus
tos gayesine kadar hasılab 
saydiye ve mastariyesile saz ve 
kamış rusumu eski ve yeni ka
zalardakı Tuzla binaları da 
dahıl o duğu halde 10 nisan 930 
perşembe günii badezzeval saat 
13 de ihale edilmek üzere 19 
mart 930 tarihinde aleni müza
yedeye vaz edildiğinden talip 
olanların Maliyede müte.şekki! 
komisyona müracaat eyJemcJerı 
atin olunur. 

Pro1'esôr Doktor 

M. Lutfi 
Gulhane 'c C'crrahpnş.ı hastane len 

Marazı ışerlh nıuallıml 

Dahlll ye intani hulalarını Cuma ve Paıar
an mada her rün ikiden ıonra Dlunyolu 

Şekerci Sokak N. 7 de '-abu! etmektedir. 
Telefon · Jst. 223" ne müracaatları ilan olunur. 

l~ 
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VA K Tı~~ 

{ Ü.ÇE~ -~~~~-~~!!J 
,..o•••••• Tarife••••••••• • • • 1 Defalık kuruş SO • 
• • • ~ so • •"" " " . 
: J • ,, 65 i 

i i:tivaç ~almav:n-ı 
75 

! 
: cava kadar ( aza.mi ıoo : 
• 7 O defa) ilan edıl- • 
: mek üzere maktu : • • 
: Abonelerimizin her üç oyhW. için : 
: bir defası meccanen 1 : 
: 4 satırı geçen llAnların faz.la şatırı : 
• irin s er li:uru~ zammolunur. • 
• l ' • ·······-· .............. . 
Kiralık ve satılık ---------

Kiralık Hane - Kadıköy kışlık. 
tiy ııtro ci ' arında k:ıdi~e SQ~ağı 7 numa· 
ralı hane tamamen kı ralıktır. 7 odalıdır. 
lüsait şerniıle kiraya venlir. idaremizde 

AS. adresine müracaat 

Kıralık Oda - Ecneht hir aile 
yanında kiraJık pdajar \ç 2 Qdab, 
gazı. terkosu olan dokror, qişcilerin 
gelebilir bir zemin katı. 

Bü}ük P11rmak Kapı 32. 

hava 
işine 

Kuzguncukta- --,a-rk_o_pa-şa-kö-.ş-ku-·· .
pe bitişik Np. 10-12 boğaza nezareti 
f\Amile\ ı . ha\ i geniş \"C ha\•adar ağaçlarla 
muh9t bır bahçe içinde dpıt oda, mut· 
fak 'c hamam kumpanya suyu iskeleye 
don dakika • çar mha re cuma 
içindeki ~ahibinc ınür~ıc.:aar 

Ders 
lngılizce ve Fransızca - En 

1·eni usullerle husu:,i der~l er. Tepcb11şı 
51 ~o. l lacopulo aparcımanı ikinci kat. 

lş ar"nı vor 
Frnn ızı;aôunlurfçe)e \ "C mukahilen 

cm:umc~e hihakloin \ilkıf genç bir mu
tcrcırn akşarpları ah ·mak µzere bir tica· 
rethnne 'e ) ahut gazetede iş arıyor. Arzu 
edenlerin y.\ 1\\T g11zete~lnde t Gnur 
Be\ c müracaatları . 

Ziraat makinisti - Uzun müddet 
~4'tt l ~klerdo çalı tım 'e ,·esaikırrı rnevçut
tlır. i~r ne\ ı mowrle müteharrik rraktör 
\"C dcj!;irmcn 'c alan ziraiyeyi , k\!llarıır1 
ta[llıratını deruhte ederim taşraga ~lftlii\
lerın biri inde çalışmak istiyorum. M. O. 
ADRES:~ l' tanqul: Fort fabrikası 

J 19 r\o. lı makinic:t Osman Hilmi Bey. 
;; • 

Dişçi kalfası - Atelye işlerine rtl.ıf 
1~ ıımnr. 'J'Hh in. Ankara cadde~i No.95 

~at1n alıcılar 

· Dürbün a lmak - istiyorum. LA· 
aknl beş defa büyütmesi ve iyi cinsten 
olması ~arttır. l \1 AKlT D ürbün) adreşlne 
m iırncaat. 

Satılık elektırik kontrol saati 
ve vantir~tör - Husu 1 sarfiyan 
a),rmak üzere pek az kullandmış bir 
konturol saatı ve ~ epyeni bir vantilatör 
sanhktır. ldarçmizde A.N. Adresine mü
raca r. 

Süt anne ıstiyen 
Çocuklanna süt nine anyanlar mü~ait 

~craitle atideki adre. e müracaat edebilir
ler. 
Re~ oğlu Firu~ıığada akaryabaşı mı hal

le inde 80 No. lı merhum da\ a vekili 
Ha an Tah in Bey hane.;İ. 

Müteterrik 
Gaip aranıyor - ( lk,ikıaş Sinan 

ıtik mnh:ıllc i Salih l~f endi ol.ağında 
2 numnrah h ıne s:ıhibi Zehra J I. ) Si\'ııS 
kaza~ınd' çarnurcu kar~c inde ~lehmct 
Ağa ıadelcrdcn hmail Efl•ndl kerime i 
A \ (.uı l lanımı am or. lnsanİ\ el namını 
haber 'cnlınc<.i. · • 

P Y .11ko miidür/l71fii11dr11 
Bnzı noter evrakı tab ettirile

ceğinden tab'a talip olacaklann 
pey akça ları ile birlikte 7·4-930 
pazar erte!Jİ saat on beşte 
piyanko müdiirlüğünde müteşek
kil tayyare mübayaat komisyo
nuna "müracaatları. 

Kiralık hane 
Ged kpaşada hamam cadde

sinde (20) numara ı hanenin bir 
kısmı kiralıktır. Ayn kapısı, bah
çede mutfağı, elektrik, terkosu 
mevcuttur. Dört büyük, iki kn
çük odası vardır. Taliplerin ha
neye müracaatı. 

Emniyet san 
lak müzayedesi 

kat ~! karar il<)ııı 
t\lüıa\'ede ikraz: .No. 

bedeli ~lubammen 
kıymeti 

t lra Lira 

370 1159 102 

70 869 446 

905 1371 54~ 

119 386 613 

275 

1035 4500 &$1 

5040 14601 877 

375 795 1230 

136 808 1726 

286 1224 17241 

Merhunatın cins ve n~v'i iJe aorçlunun ismi 
mewki ve müştemil atı 

Koca Mustafapaşada Cambaziye 
mahallesinde Me~elimeşçit sokağın
da eski 5 ve 5 defa mükerrer 5 ve 
yeni S, 7, 9, 11, 13 numaralı 100 
artın arsa üzerinde kargir 1 buçuk 
katta 3 oda 1 sofa 2 mutfak 1 avlu 
ve 95 arşın arsa üzerinde ahşap 2 
dükkan ve 50 arşın arsa üzerinde 
1 katta harap 1 mutfağı ve 205 

· arşın kadar bahçeyi havi l hanenin 
tamamı. Osman E. Hüsniye, Saide, 

Ruhsar H. lar 
Üsküdarda lcadiye mahallesinde 
Zarphant:li J\1ardiros sokağında eski 
ve yeni 14 numaralı 108 arşın 
arsa üzerinde ah~ap 2 buçuk katta 
6 oda 2 sofa 1 mutfak 1 kuyu ve 
280 arşın bahçeyi havi 1 ha!"enin 
tamamı. Ömer Faruk B. 
Beylerbeyinde elyevrn Bostancıbaşı 
Abdul lahağa mahallesinde Abdul-
lahaka soğağında cskı 43 ve yeni 
39 numarah 90 arşın arsa üzerinde 
kargir fırın • ve 30 arşın arsa üze-
rinde 1 ahırı ve 38 arşın bahçeyi 
kavi 1 fırının tamamı. Fatma Makbule H. 
Üsküdarda İhsaniye mahalles inde 
eski Orta ve yem Faşakapısı so-
kağında eski ve yeni 2 numaralı 
58 arşın arsa Uzerinde ahşap 2 
katta 3 oda ve 84 arşın arsa üze-
rinde 1 tuğla taşlık 1 mutfak ve 
54 arşın b:lhçeyi havi 1 hanenin 
tamamı. Şerife H. Ahmet Ef. 
Süleymaniyede Hocahamza mahalle-
sinde Kepenkçisinan sokağında 

eski ve yeni 9 numaralı 90 a rş ın 
arsa üzerinde ahşap 2 katta 2 bö-
lüklü 4 oda ve 12 arşın arsa üze-
rinde eski 2 mutfak ve 86 arşın 
bahçeyi havi 1 hanenin tamamı . 
Anadoluhisarında Kandilli cadde
sinde eski ?mükerrer ve yeni 40,40 
numaralı 440 arşın arsa üzerinde 
arsa üzerinde kargir bir katta 6 
oda 2 sofa 1 salon 1 mutfak 1 su 
hazinesi ve 180 arşın arsa üzerinde 
kArgir 1 katta 1 oda l mutfak 3 
dönüm 180 arşın bahçeyi havi 1 

İdris El. 

hanenin tarnamı. Ahmet Sadık B. Hatice 
Afife H. 
Sultanahmette Nuruosmaniye Ceı
rikaıımpaşa mahallesinde Nuruoı
maniye caddesinde eski 3, 5, 7 ve 
yeni 5 numaralı 430 arşın arsa 
üzerinde kısmen kargir ve kısmen 
ahşap ve 3 buçuk katta 16 oda 4 
ıofa ve 68 arşın arsa üzerinde 2 
mutfak ve 21 arşın bahçeyi havi 
1 hanenin tamamı. İkbal H. 
Üsküdarda Arakıycci Hacımehmet 
mahallesinde Salih sokağında eski 
41 ve yeni 69 numara ı 100 arşın 
arsa üzerinde ahş p 2 katta Soda 
1 sofa 1 mutfak 1 kuyu ve 20 ar-
tın bahçeyi havi miiceddet 1 ha-
nenin tamamı. Is mail Ef. 
Koca.mustapaşada Cambaz'ye ma-
hallesinde eskı ve yeni Çeşme so-
kağında eski 23 ve yeni 41. 43, 
45 numaralı biri 63 arşın arsa üze-
rinde ahşap 2 katta 2 oda 2 sofa 
1 mutfak ve 36 arş•n arsa üzerin-
de ahşap 2 katta 1 oda l sofa 1 
mutfak diğeri 84 arşın arsa üze-
rinde ahıap iki katta 3 oda 1 sofa 
1 mutfak ve 140 ar~ın bahçeyi ha-
vi 3 hanenin tamamı. Salih Ağa 
Altımermerde Katip Maslahattin 
mahallesinde Kurusebil Silivrikapl 
sokağında eski 120, 122, 122 mü· 
kcrrcr 122 mükerrer ve yeni 61, 
63, 152 numaralı 93 arşın arsa 
üzerinde kargir 2 katta 3 oda 1 

6100 12915 16746 

230 1461 17160 

610 12§3 11359 

660 1157 17704 

1099 5382 18171 

430 2027 18295 

290 1035 18698 

4000 9075 18896 

1250 2373 20398 

410 2003 1106 

sofa l ıııuıfak 1 malta taşlık ve 
4U2 arşın bahçeyi havi 1 
tamamı. 

bultanahmette Firuzağa maha le-
sinde eski Babıhümayun ve yeni 2 
Babuh1mayun ve Kuyulu sokakta 
eski 136 ve 14 defa mükerrer 136 
ve yeni 11, 13, 15, 17, 158 numa-
ralı 46~ ar~ın arsada kargir 4 katta 
15 oda 4 ıofa 1 mutfak 1 hamam 
1 daraça ve çatı altı ve altında 2 
dükkin ve garajı ve 261 arşm arsa 
U~erinde karıir 2 katta üstünde 1 
salon ve altında 2 odalı 1 mahalli 
havi 1 konağın tamamı. Mehmet 
Cemile H. 
Avratpazarında Kürkçübaşı mahal· 
lesinde Kürkçü çeşmesi sokağında 
eski 25 ve yeni 35 numaralı yüz 
elli beş arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta beş oda 2 sofa 1 taşlık 
1 kuyu ve 23 ar~m arsa üı:erinde 
1 mutfak ve 352 arşın bahçeyi ha-
vi 1 hancpin tamamı. Ha 
Çarıamba'da Beyceğiz mahallesinde 
Mehmet aia hamamı sokağında 
eski 20 - 20 kalp ve yeni 20t22 
numaralı yüz a\tm~ arım arsa üze-
rinde ahşap iki katla altı oda iki 
ıofa 1 kiler 1 taşlı~ bir kuyu ve 
yetmiı arşın bahçeyi havi tamire 
!\Ubtaç 1 hanenin tamamı. Fatma C 
Fatih'te Mimar sinan namıdiğer 
Kumrulumesc\t mahallesinde eski 
Kumru Ju ve yeni Tekke sokağında 
eski 29 mükerrer 31 ve yeni ~3, 
45 numaralı 96 arşın arsa üzerinde 
kirgir bir buçuk katta biri sandık 
odası olmak üzere dört oda bir 
ufak sofa bir mutfak 1 kömürl\ik 
ve 292 arşın bahçeyi havi bir ha- ~ 
nenin tamamı. Ayşe ve Hatçe LeJIJ 
Fındıklı'da Molla çelebi mahalle
sinde Dolmabahçe caddesinde t-,ski 
69, 71. 73 ve yeni 71, 73, 75 "u
maralı yüı: seksen dört arşın arsa 
üzerinde kargir üç buçuk katta l 1 
oda 3 sofa 1 mutfak 1 taşlık 1 
hanıam ve altında 2 dükkanı havi 
1 hanenin yirmi hisıe itibarile 14 
hissesi. Hüsnü ve Mustafa Nejat ,,e 

Fatma Bedia ve Emine Bebit' 
Davutpaşa'da Davutpaşa mahalle
sinde Tarhana mektebi sokaiındı 
eski 7, 7 ve yeni 7,7 - 1 numar ... h 
226 arşın arsa üzerinde kirgir bir 
katta ahırı ve 207 arşın arsa üze· 
rinde samanlık ve arabalığı sekiz 
yüz kırk yedi arşın bahçenin tamamı. ~Y 

Hüseyin 

Kabataşta ÔmerAvni mahallesinde 
eski kara abalı ve yeni Karaabab 
ve Beytülmalci ıokağında eski 38, 
38 mükerrer 38 mükerrer 38 mü· 
kerrer ve yeni 1-40-42-3 numaralı 
yilz yirmi arşın arsa üzerinde kirgir 
üç katta altı oda 1 aofa 1 mutfak 
ve ittisalinde bir odalı ayrı bir kıs-
mı havi bir hanenin msıf hissesi.did'~I 

Mehmet P 

Beyoğlunda Kamerhatun mahalle
sinde Ermeni kilisesi sokağında 
eaki 3,3 mnkerrer 3 mükerrer 3 nı~3 1S 
kerrer 3 mükerrer ve yeni 7,9, 11, ' 
numaralı yUz on arşin arsa üzerinde 
kargir üç buçuk katta dCSrt od• 
ufak 2 sofa 1 antre 1 çah odatJ 
1 daraça 1 mutfak ve alhnda k~' ~ 
ıir 4 dükkanı bari bir h~ne0:e5ibe 
tamamı. Nazımkar ve Hatıçe 

Kadıköyünde Osman ağa ma~al~; 
ıinde Rıhtım iskelesi sokagııı il' 
eski 2 ve yeni 6 numaralı Jr,rt 
arşın arsa Uzerinde ahşap t"' 

buçuk katta 9 oda 4 sofa 1 
1110

,rt e 
fak 1 !rnyu ve altmış altı arŞ t:rtti11 

bahçeyi havi 1 hanenin taınaş;:tif" 
devs, Hesna Hadiye, ıar ,e ,.ft" 
Fatma Süreyya H•111111 ttiıl 
Tarık ve Ali Kernareıne ,.r 

Haydarpaf&da mukaddema Al~ııd' 
. h ııesı 

zade elyevm lkbaıiye ma a 
- Devamı 11 inci . a) ıfamızda -
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1 
Vakıf paralar müdürlüğünden: 

tat No. Merhunatın semti meşhuru ile cinsi Borçlunun ismi tevi ve 189 ziri arsanın 100 ziri mahallinde 
2
14 

ve sair evsafı mebni. 1500 lira kıymeti muhammeneli ahşap 
40 Sultanselimde Tabakyunus mahallesinde Soğuk- hanenın tamamı. Süleyman Kemal B. 

tulumba caddesinde cedit 10 No. lı bodrum ka- 22524 Bakırköyde Kartaltepe mahalle ve cadde~inde 
tında: odunluk kömürlük zemin katında: iki o- cedit No. 45, 47 zemin katında: 2 mutfak, oda, 
da, methal, hala, mutfak birinci katında iki oda taşlık, hala, birinci ve ikinci katlarında üçer 
ıofa hala ve iki sandık odası çatı katında: bir oda, birer sofa, birer halayı ve tahtında 1 sa-
oda ve daraçayı muhtevi ve (120) zira arıa ü- tıhlı dükkanı muhtevi ve 193 zira arsırnın 155 
zerine mebni (1600) lira kıymeti muhammeneli ziri mahallinde mebni 2000 lira kıymeti muham-

21673 ahıap hanenin tamamı . Ayşe Feyziye H. meneli ahşap hanenin tamamı. Fatma H. 
Bü!ükadada. Maden caddesinde Ayanikola so- 22550 Eğrikapıda Hacıilyas mahanesinde çulha soka-
kagında cedıt 71, 71-1, 73 No. lı bodrum ka- ğında atik ve cedit. 5 No.lı bodrum katında 
bnda: iki taşhk, mutfak, oda, hala, birjnci ka- mutfak h l"' · k t d th ı 2 d f .. . . . , a a, zemın a ın a me a o a, so a 
tında: methal, dort oda, sofa, ıkıncı katında: birinci kat d 2 d f h ı · bt · d" d b' h 

1
... h . ın a o a, so a, a ayı mu evı ve 

ortb 0 a, hır ? a(ly7ı 70v)e . arıcen ahın ve .su 125 zira arsanın 56 zira mahallinde mebni 500 
men amı mu tevı zıra arsanın (154) zıra ti k . . · 
mahallinde mebni (7000) lira k t• h - ra ıymetı muhammenelı ahşap hanenın ta-

ıyme ı mu am mamı h Ef d' 1 H 
22

293 
meneli kargır hanenin tamamı. . Ayşe Huriye H. 

22593 
Me met en ı Ve smet · 

Küçükmustafapaşada Gülcamii mahallesinde Hi- ~ındıkhd~ Mollaçelebi mahallesinde Mezarlık 
ıardibi sokağında cedit 5-7 No zemin katında ust sokagında cedit 3 No. lı beş katta 2 met-
methal taşlık mutfak, hali iki asma oda birinci hal on dört oda dört hali 2 sofa taşlık haricen 
katında 2 oda, ıofa, haliyı muhtevi ~e (220) müs~kkaf mutfak ve üzerinde 1 oda ve ayrıca 
ziri arsanın (105) ziri mahallinde mebni (3000) kargı_r kömürlükler ile su hazinesini muhtevi ve 
lira kıymeti muhammenelı köşebaşına müsadif 650 zır~ arsanın 220 zira mahallinde mebni 5500 

22
434 

kirgir hanenin tamamı Hafız Mehmet Ef. kıymetı muhammeneJi kargir hanenin tamamı 
Tıışkasapta Şirment çavuş mahallesinde Topka- Fatma Saime ve Nazire Hanımlar 
pı caddesinde cedit No 155, 155-1, 155-2 zemin 22599 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Çöplük so-
katında: Methal mermer taşlık oda, mutfak bi-

1

<ağında cedit 12, 14, ı 2, 14 No. h zemin kat-
rinci ve ikinci katlarında: Dörder oda birer sofa larında: birer meihal birer taşlık ikişer mutfak 
birer halayı ve çatı aralığını muhtevi ve 981 ziri ikişer hala dörder oda birinci katlarında: dör-
arsanın (204) zira mahallinde mebni (5241) lira der oda, ikişer mutfak ikişer balayı muhtevi ve 
kıymeti muhammeneli tahtında 2 bap dükkanı 1491 zira arsasının 310 zira mahaJJinde mebni 
nıüştemil dükkan aksamı kargir üst kısmı ahşap 2400 lira kıymeti muhammcneli iki bap ahşap 

~482 hanenin tamamı Ayşe Sıdıka H. hanenin tamamı. Y akup ağa 
Davupaşada Davutpaşa mahallesinde Çardak- 22645 Kasımpaşada Küçükpiyalepaşa mahallesinde 
lıhamam sokağında cedit No. (21) zemin kabn- Tahtaköpril sokağında cedıt 10, 12 No. lı zemin 
da: methal iki oda, sofa, hala, mutfak, birinci katında: iki oda, hala, mutfak iki methal birinci 
~atında: üç oda, sofa, halayı muhtevi ve ( 259) katında: beı oda, ve balayı muhtevi ve 500 
zıra arsanın 150 zira mahallinde mebni ( 1000 ) zUra arsanın 150 züra mahallinde mebni 700 lira 
lira kıymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı. Mehmet kıymeti ınuhammineli ahşap hanenin tamamı. Müteveffa 

224gg Suphi ve Kamil Beylerle Huriye hanım Yüzbaşı Kamil efendi veresesi Fatma Zehra 
Bakırköyünde Kartaletpe mahallesinde incirli ve Düriye hanımlarla Mehmet Cemal bey 
caddesinde cedit No. 63, 65 bodurum katında: Uç 30009 Kocamustafa paşada Uzunyusuf mahallesinde 
oda, 2 hala gusulhane, taşlık, mutfak, kiler Lalezar sokağında cedit 14 numaralı iki katta 
zemin katında: methal sofa, beş oda, 2 hali iki oda, mutfak ve halayı muhtevi ve 153 zira 
birinci katında: bet oda, sofa, 2 hala, ilzeri çatı arsanın 50 zira mahallinde mebni 300 lira kıy-
aralığını muhtevi ve 15 dönüm arsanın 300 zira meti muhammeneli ahıap hanenin tamamı. Müte•cıta 
nıahallinde mebni (4500) lira kıymeti muham terlikçi Kadri Efendi veresesi 
meneli bodrum katı kirgir üst tarafı ahşap V k f ... a ı paralar müdürlüğüne merhun olup sahiplerinin borçlarına 
maa tarla ve ahır 1 bap hanenin tamamı. Aliye ve Seniye 

llsıo hanımlarla Şemsi, Nazmi ve Orhan Beyler. vermemelerinden dolayı satılması icap eden yukarda yazılı gayn 
Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Mısırlı- menkul emlak kanunu mahsusuna tevfikan 61 gün müddetle mev-
oğlu sokağında cedit No. 35 zemin katinda : kii müzayedeye konulmuş olduğundan talip olanların yüzde on nis-
ınethal 2 oda, sofa, hala, birinci katında: 2 oda, petinde pey akçelerile her gün saat ondan on beşe kadar Bahçekapıda 

-.._ hali çatı katında : asma merdivenli çıkılır bir dördüncü vakıf hanı ikinci katında 14, 17 numarada Vakıf para-
"tn, oda, haricen müsakkaf harapça mutfağı rnuh- lar müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Kotra sokağında eski 18 ve yeni 
34,34 numaralı yüz kırk arşın arsa 
üzerinde ahşap iki buçuk katta se
kiz oda 3 sota 1 mutfak 1 kuyu 
ve 1 dönüm yüz altmış arsın bah-
çeyi havi 1 hanenin tamamı. Münire, Ayşe, 

Seher ve Lütfiye Hanımlar 
651 Süleymaniye' de Şemsettin mollagü-

rani mahallesinde Vefa caddesinde 
eski 19 mükerrer ve yeni 6 numa
ralı yüz onarım arsa üzerinde bod
rum katı kargir diğerleri ahıap ol-
mak üzere üç katta yedi oda iki 
sofa bir taşlık 1 mutfak 1 kuyu ve 
üstünde 1 ufak daraça ve cihan
nüma ve doksan arşın ba~çeyi 
havi bir hanenin tamamı. Ömer Kemal B. 

684 Mukaddema Aııadoluhisarı elyevm 
Göksu mahallesinde Nişantaşı so
kağında eski 7 mükerrer ve yeni 
21, 21 numaralı yüz altmış arşın 
arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 
dokuz oda iki sofa bir su hazinesi 
ve yıkılmış bir mutfak ve iki dö-

y nüm bin dört yüz kırk arşın bah-
~lt '1karıd . çeyi havi bir hanenin tamamı. Nuriye H. 
93o t&nda ~ .. cıns. ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlik 
~tatihine ost~rıle? bedellerle talipleri üzerinde olup 14 nisan 
~ )'~eye rn.~sadıf pazartesi günü saat on buçuktan itibaren 
~I' ~kdirde) ~ub,~şcret olunarak ( kıymeti muhammenelerini geç
~ oı,llları at 1 kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
\ ~llraca ~ nıezkflr gUnde saat on albya kadar Sandık idare
~'~•tları: k eylemele~i ve saat on altıdan sonra vuku bulacak 
\ ~•il kat•· kabul edılmiyeceği ye mezkur emlake evvelce talip 
~Ql h\ır ey) ~d .• ~rar c~nasında hazır bulunmadı klan ve baıka ta-

'-ttac:aıcı ıgı t•kdırde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı 
ara lüzumu ıazetclerle ilin olunur. 

Eskişehir vilayetinden: 
Eskişehir - Kütahya yolunun 1+470, 2+110, 2+122, 3+660 

ıncı kilometrelerinde 0,60 lık ve 1+400, 3+399, 4+330 uncuki
lometrelerinde 1,0 metrelik ve 2+ 208 inci kilometreler•nde 2,00 
metre açıklığında olmak üzere Nafia başmühendisliğinden verilecek 
tipler mucibince ayakları 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 tecavüz etmiyeceğinden münakasaya iştirak etmek 
istiyenler bu miktarın % 7,5 ğu nisbctinde teminatı muvakkate 
akçesi veya Banka mektubu ve yahut istıkrazı dahili tahvilltı ver
meleri ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa tevfi
kan ihzar edilmesi. 

2 - Taliplerin inşaatın devamı müddetinde intaatın mes'uliyeti 
fenniyesini teahhüt edecek bir mühendis veya ehliyeti Nafia baş 
mühendisliğince tasdik edilmek şartile bir fen memuru irae ve 
Katibi adillikçe musaddak teahhütnamenin teklifnameye leffi. 

3 - İnıaat hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Nafia 
bqmühendisliğine münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü vakti 
muayyende Vilayet encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Ernnivet sanclığ·ı 
müdü rl üğiiı1den: 

Mm. Olimpiyanın 9628 ikraz 
numaralı deyn senedi mucibince 
Emniyet sandığından istikraz 
eylediği meblağ mukabilinde 
sandık namına merhun bulunan 
Çarşambada Katip Maslahattin 
mahallesinde Köroğlu sokağında 
eski 8 mükerrer ve ''eni 20 nu-

maralı ve seksen arşın arsa üze
rine mebni üç kattan ibaret 
beş oda, iki sofa, bir mutfak, 
bir kuyu, seksen dokuz artın 

bahçe ve müştemilatı saireyi 
havi bir hanenin tamamı vadesi 
hitamında borcun verilmemesin

den dolayı satılığa çıkarılarak 
beş yüz lira bedel ile müıterisi 
namına kat'i kararı çekilmiş iken 
bu kere yüzde on zam ile başka 

·=~~ 
Seyrisefain 

Merkn ecenıeıl: Galata KöprU bıtında. 
BeyoRlu 236.l. Şube ıcentnl M ııhmu· 

dlJ• Haııı alundı lııenbul D4!J 

f~: udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

İzmir ... ~ersin süraı post ası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 8 Nisan Salı 12 de 
Galata rıhtımından hare-

ketle Çarşamba sabahı İzmire 
gidecek ve akşamı İzm rden 

hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve dönüşte 
T aşucu, Anamor, Aliiye, An
talya, Ku~ adası, İzmire uğrı
yarak gelecektir. 

Ayvalık sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 8 

Nisan Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu Edremit 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Altmoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

• 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

Kiralık kahve ocağı 
Kadıl<öy - Haydarpaşa, Mo

da - Kalamıı, Adalar • Ana
dolu ve Y alovaya iıliyen va
purlarla İstanbuldan Karabiga, 
Bozcaada ve Ayvalık hattına 
işliyen vapurların kahve ocak
ları ayrı, ayrı şartnamelerle 
birer sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

Kat'i ihaleleri 10 Nisan 930 
tarihinde ıcra kılınacağından 
talipler şartnameyi görmek 
için her gün ve müzayedeye 
iştirak eylemek üzre tarihi 
meıkurda saat 16 da levazım 
müdürlüğüne gelmel,eri. 

Kiralık dükkan 
Bostancı iskelesindeki dük

kan bir ili Uç sene müddetle 
kiraya verilecektir. Müzayede
si 14 Nisan 930 tarihinde icra 
kılınacağından taliplerin o gün 
saat 16 da levazım müdürlü
ğüne gelmeleri. 

=uauamı::numn:r.ı=:==:::::---·······c:1 

~; Yelkenci VAPURL.ARİ. ~! 
ı 1(..,J,niz ifil• " •Ü.at pomsı !I 
,. vapuru ~aÇms~n l il 

Nisan _ 81 ya ill )3 ii 
günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın-il 

dan hareketle doğru ( Zongul- 1 

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

1
. Giresun, Trabzon, Sürmene ve 

Rize) ye gidecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Yel

i kcnci hanında kain acentasına 
!: müracaat. Tel. İstanbul· 1515 .: .. . :: 
::=::::=111:11:n111::1::11m:u::m11:n::ı=s:::nı 

bir müşteri çıkarak müzayede 
bedelini beş yüz elli liraya ibllğ 
eylemit olması cihetile mezkfır 
hanenin 9-4-930 tarihine müsadif 

önümüzdeki çarşamba günün tekrar 
son müzayedesinin icrası ve mu
amelesinin ikmali mukarrer bu
lunduğundan talip olanların mez
kiir günde nihayet saat on beşe 

kadar sandık ıdaresinde hazır 

bulunanları lüzumu ilan olunur. 



Guctcye ıonderflecck mektrıplarrn uıerlne idare içinse ( Jdare ) yuıya 
an ee (Yuı) işareti kon ·ı lmalıdır. 
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Devlet demiryolları ve Linıanlurı 
Uffl.Urtıi idaıesiııden: 

Mağazamızda m~vcut muhtelıf m:ktDrda te'efon ve teferruatı, 
ıoneri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kalo pil kavanozu ve 
saireoin 10-4-930 Perşembe günü saat ondörtte a eni müzayede 
de satılacağı illn olunur. 
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MOddeti mOzayede 20 mart 930 dan 12 nisan 930 cumartesi 
gtinll 

BalAda muharrer enılik kiraye verileceğinden müzayedeye vazo· 
lunmuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dört 
buçuğuna kadar f&llnamey& okumak ve teminatı mnvakkate ita 
ederek müzayedeye ittiı ak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlü
itmde vakıf akuiar müdilr!üjilne müracaatlara ili1J olunur 

· Evsaf ~e müııemillb hakkında malumat almak. istiyenler bu 
madde\ arfmda müzayede oduına müracaat edt rek ecri misil ra• 
porlamu sr6rebilider. 

Balıkekesir nafıa baş 
mühendisliğinden: 

Bürbaniye-AJTalık yolu üzerinde ki;n 251 metre tul açıkhğında 
abtap k6pribıün tamirati esuiyeai kqifnameai mucıbince 9301 lira 
27 kuruta vlkuda gelecetinden ve münakasa tarihinden itibaren 
bir buçuk ay zarfında ikmal edilmek •e t 4 nisan 930 tarihinde 
ve •at tS te ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile müna
kasaya vazedilmittir. Miioakasaya iftirak etmek isteyenlerin yevmi 
mezkiirde yüzde yedi buçuk dipozitolannı alarak Balıkesir vila
yetinde mllteşekkil komiayona v~ teraiti anlamak iıtiyenler hergün 
naılkeeir Nafıa daireaiae mtiracaatlan ilin olunur. 

Sil 'tanrıhmat s ·tlh ıcrasından : 

Abdürrahim bey ite lstanbu 
de terdarlağınıo şayıan uhtei ta
sarruf arında olup izalei şüyuu 

zımnında füruotu mukarrer ve 
mabkumünbih Sirkecide Karaki 
Hüseyin çelebi mabatlesinde nö
bethane cadd .. sinde 34 ve 40 ve 
38· 1 numaralarla murakkam üç 
kattan ibaret ve orta katmda iki 
oda ve bir apt.~pne ve Dcün~il 
katta beş oda ve bir aptesane 
ve bir mutfak ve diğer tarafmda 
üç oda ve en üst katta bır da
taÇHyı ve zemin katında bir lo
kanta ve bir kahvehane~i havi 
bir bap otelin 25 mart 930 ta
rihine müsadıf sah günii icra 
kıh ,,an ilk artırma neticesinde 
10000 liraya hissedau Abdürra· 
him bey üstünde bırakılmış ıse 
de kıyme~· mubammeneyi bu.
madığmdan ik ni arttırma ıç n 
muayyen o an 20 mayıs 930 ta
rih ne musadif sah giinü talip 
o.an:arm kıymetı muhammenesi 
olan 16 bin iranın yüzde onu 
nisbetind~ pey akçe1erini alarak 
Sultanahmet sulh mahkemesi ic
rı:ıına 29-2687 numara i e mü
racaatlara itin olunur (29-2687) 

Çatalc ıasfiı; malıke esın rn: Bü-
yükçekmccenin l\alikıraı, a kari) esinde 
mukim Ali kcrime~ı Cülizar hanım,_ ZC\

ci l~ıanhulda Şehzadcba~ıııda terzi i\lu
harrcm efrııdinin çıra~ı lhrahim efendi· 
nin evlİliğ.n t:ıhınil eylediği vezaifi ifa 
etmemek m ksat ' '" g:ı vc;:ıi lc kendisini 
hir kar; serıedcnbcri tcrkctrijti , .e muhik 
bir sebep olmaksızın evirıe dönmediği 
cihetle bir a\' ?.nrfında e' ine a\·det et· 
rnc i hususunun kcndı~ine ihtarını talep 
e;·lcmckle kanunu medeninin 1. 2 ncl 
madde i hükmüne tevfikan mumaileyh 
lbrahim efendınin ikametgahı meçhul 
bulunmlkla taribi İliindıııı itibaren bir 
av zarfında c\·ine avdet cımcsi lüzumu 
ihtar makamına kaim olmak üzere İllin 
olunur. (9J0·2) 

SATILIK MAA BAHÇE AHŞAP 
j GAZİNOVE KUYU 

Kartal malmüdürlü
(Jünden: 

Kartalda istasyon cadde ve 
karıısında 32/16 No. lu tahmin 
edilen bedeli 1500 liradır. Be-
deli muhammeninin % 715 pey 
akçesi, pazarlık ıuretile 8 nısan 
930 salı günü saat 14 te kartal 
rnalmlldtlrlüğünde yapılacaktır. 

Mes'ul müdür: Refık Ahmet 

--
MATBAA VE iDAREHANE: 

T~TAKRL1.. Babıali, Ankara cadd,~inde "VA KIT Yl ıtot!• 

T•l • 1970 ( il" AllE 

RüYü~n~n·yn gi~eceklere mlJ 
S 1 k t Birahane e e Lokantası 

açılmııtır· 
Müdiriyet 

~'fi t:~'\f~~~~~ıc.~~iflıV~r~ ~ 
m~~~~~~~~~~I D'. . A e I KARLI iSLE 
D} · ŞERİT MAKiNELERİ ~:ic~der, ta:~t v:e u~~:k 
~ ÇORAp ., Düz ve çiçekli el ile ve otom• 
~ S K k ıM on siıtem appel mar a te 
~~ KOTON " mili etmit çorap makineleri, 
~ miktarda, Avrupa usulü. 
~j RAŞEL Son tekemmülitla mücehhez. 
M BRODE : Enli tamamile otomatik brode • 
• DİKiŞ " Trikotaj, kürk, Overlok ve ~ R TEZGAHLAR Cuval Bayrak ve aair her c:iDI 
~ dokur el ve motör ile müteh~ 
~·ı BASMA MAKiNELERi İpekli. ve . yünJO kumqlar Dz 
i~ her cıns çıçekler budır. 
iMi · · · ve sair sanayie ait her cins makineler. Türkiye u 
~ acentesi Y. Şmorkyao, lıtanbul Sadıkiye Han 31 • ~ 
tJ Tel lat. 2256 · 

~ Tcnıinat ve hüyük suhulet 
nD~G!Zlı~~DDB il 
Türkiye ziraat bank 
um~~!Pu~~~!!~@~~~ 
merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahall' 
bir bina yaptaracaktar. Bu ıte talip olanlar qağıda yazda 
ibraz ed~cf:lşlerdır~ 

1 - Talibin mali kabiliyetini ıhterlr veaikalar. 
2 - Talip tarafından evve'ce yapılmlf olan itlerin Ur 1 

fenni kabıliyetını gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarad 
bankası levazım ve mebani müdürlüğüne f stanbulda 
Bozkurt hanında mimar M. Monçeriye müracaatla bu ba 
mukavele ve şartnameyi y;rm bet lira muka.bilinde alab" 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mekta 
olunur. 

Teklif mektuplara kapalı zarfla Ankarada Ti:rk ye Ziraat 
umum mÜdürlüğüne ve lstanbulda Ziraat bankası l.tanbul 
müdiirliiğüne tevdi olun ' ahdır. · 

işi deruhte edecek zat ihale bedelinin ~,, 10 nu niabetİlld' 
n1t gösterecektir. Türkiye Ziraat bankası, mutlak aurette ~ 
gı b r _ta!~ercib _ hakkını muhafaza eder. ------

P. T. T.} e VaZ J ffi müdürlüğün 
Mübayaa edilecek olan 1,000 adet büyük ve 1,000 • 

boyda ) erli mamu'itı Pamuk b~z Posta çuvalı aleni 111 

vazedil mıştır . 22 nisan 930 tari ine müsadif sala gOnO 
icra kılmacağaodan talıplerin ŞaTtname almak için fimdiddl J 
kasaya iştirak için de mezkur tarihte ve sa.ıt on dörtte ~ 
tanede mübayaat komsiyonuna müracaatıarı. .. 

vilayctı daiıni encll Ki.ıtahva 
.ı 

ııinden: 
4294 lara 60 kuruş bedeli keşifli Utak-Çivr.l yoluıı~M 

ile 6x 00 ncı kilometresi arasında v~ 0,60 açıkıığmda bıfl 
ıekizi bir gözlü dokuz adet ve kezalık bir metre •9~·~ 
üçer gözlü iki ac!et ki cemıo 11 adet çimento be~ 
beton arme tabiyeli menfez.er ile Ufak-Gediz yo!unua ~ 
Ox 080 arasında 2734 lira 95 kuruş bedeli ketifi 80 111 ..a..ıır.
de ıki nıetre irtifamda maa temel harçlı '. istınat daf'~il• 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapah zarf 11' ~ 
kasaya vazedilmiştir. Talip olanların 9 4 930 çarfl.;IJif 
saat 15 te ihale kanununa tevfıkan tanzim edecekleri t ~· 
rile vilayet daimi encümenane mDracaatlan füzumu dld 

Devlet demıryolları · _jfa 
H. P. mağazası~ı,ıı 

Mağazamızda mevcut muhtelif miktarda IJoya ~; 
düze.tme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı -1dO aıf' 
şerit destere tezgihı, hızar makiaes;, bira kazaoı, ~ 
etil ka2 anı ve sairenin aleni milzayede ile 12~930 
saat on dörtte aablacağı ilin o!unur. 


